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de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.7.2010 581

30.6.2010 51ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

2.7.2010 120

30.6.2010 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

6.7.2010 351



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

30.6.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 60/2010

9.7.2010 582

30.6.2010 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
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Ordinária da 16ª Legislatura

9.7.2010 592

6.7.2010 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
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16ª Legislatura

14.7.2010 712

7.7.2010 54ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.7.2010 511

7.7.2010 43ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.7.2010 565

7.7.2010 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.7.2010 594

7.7.2010 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.7.2010 596

7.7.2010 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

10.7.2010 650

7.7.2010 44ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

13.7.2010 659

7.7.2010 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

13.7.2010 682



____________________________________________________________________________

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

7.7.2010 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2010 713

7.7.2010 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes (§ 1º do Art. 204

do Regimento Interno) na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2010 716

7.7.2010 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2010 717

7.7.2010 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.7.2010 834

7.7.2010 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.7.2010 836

7.7.2010 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

16.7.2010 920



____________________________________________________________________________

e Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

7.7.2010 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.7.2010 922

7.7.2010 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.7.2010 923

8.7.2010 55ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.7.2010 605

8.7.2010 45ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

13.7.2010 674

8.7.2010 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

13.7.2010 684

8.7.2010 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2010 718

9.7.2010 3ª Reunião Especial da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17.7.2010 1043



____________________________________________________________________________

16ª Legislatura

12.7.2010 41ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

14.7.2010 718

12.7.2010 46ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.7.2010 810

12.7.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.7.2010 836

12.7.2010 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.7.2010 837

12.7.2010 42ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.7.2010 924

12.7.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

59/2010

17.7.2010 1044

13.7.2010 56ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

15.7.2010 767



____________________________________________________________________________

Legislatura

13.7.2010 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.7.2010 838

13.7.2010 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.7.2010 927

13.7.2010 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.7.2010 928

13.7.2010 43ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

16.7.2010 930

13.7.2010 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.7.2010 931

13.7.2010 47ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.7.2010 1005

14.7.2010 57ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

16.7.2010 885



____________________________________________________________________________

Legislatura

14.7.2010 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.7.2010 932

14.7.2010 48ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.7.2010 1028

14.7.2010 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.7.2010 1045

15.7.2010 58ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.7.2010 971

15.7.2010 49ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.7.2010 1053



____________________________________________________________________________

SUMÁRIO

MATÉRIA PUBLICADA EM 1º DE JULHO DE 2010 ............................................. 1

Atas............................................... ......................................................................... 1

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura

em 29.6.2010 .................................................................................................... 1

39ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 25.6.2010 ................................................................................ 1

17ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 22.6.2010................................... 35

18ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

25.6.2010 .......................................................................................................... 37

6ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 28.6.2010................................... 38

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 39

Comunicação Despachada pelo Sr. Presidente......... ....................................... 119

MATÉRIA PUBLICADA EM 2 DE JULHO DE 2010 .............................................. 120

Atas............................................... ......................................................................... 120

51ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 30.6.2010 ................................................................................ 120

5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 16.6.2010 ................................................................................ 166

7ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 29.6.2010................................... 168



____________________________________________________________________________

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 169

Comunicação Despachada pelo Sr. Presidente......... ....................................... 198

MATÉRIA PUBLICADA EM 6 DE JULHO DE 2010 .............................................. 199

Atas............................................... ......................................................................... 199

52ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 1º.7.2010................................................................................. 199

22ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 1º.7.2010 - Destinada à Entrega ao Sr. Nelson de Abreu

Pinto, Presidente da Confederação Nacional do Turismo - CNTur -, do

Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ................................ 232

40ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 28.6.2010 ................................................................................ 248

41ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 29.6.2010 ................................................................................ 299

11ª Reunião Ordinária da Comissão de Minas e Energia na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 19.5.2010................................... 340

1ª Reunião Conjunta das Comissões de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e de Participação Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 2.6.2010..................................... 340

12ª Reunião Ordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

9.6.2010 ............................................................................................................ 341

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 9.6.2010....................................................... 343

16ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

16.6.2010 .......................................................................................................... 344



____________________________________________________________________________

8ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 22.6.2010...................... 346

3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia

e Informática na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

23.6.2010 .......................................................................................................... 347

12ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

28.6.2010 .......................................................................................................... 348

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 29.6.2010...................... 349

12ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 30.6.2010..................................................... 351

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 352

MATÉRIA PUBLICADA EM 7 DE JULHO DE 2010 .............................................. 358

Atas............................................... ......................................................................... 358

1ª Reunião Conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Direitos

Humanos na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

27.5.2010 .......................................................................................................... 358

11ª Reunião Ordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

8.6.2010 ............................................................................................................ 360

11ª Reunião Ordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

16.6.2010 .......................................................................................................... 361

15ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 24.6.2010................................... 362

38ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 28.6.2010...................... 364



____________________________________________________________________________

21ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

28.6.2010 .......................................................................................................... 364

12ª Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

29.6.2010 .......................................................................................................... 365

9ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 1º.7.2010 ...................... 366

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 368

MATÉRIA PUBLICADA EM 8 DE JULHO DE 2010 .............................................. 402

Atas............................................... ......................................................................... 402

53ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 6.7.2010 .................................................................................. 402

12ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 24.6.2010...................... 452

13ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 5.7.2010........................ 452

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 453

Comunicação Despachada pelo Sr. Presidente......... ....................................... 509

MATÉRIA PUBLICADA EM 9 DE JULHO DE 2010 .............................................. 511

Atas............................................... ......................................................................... 511

54ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 7.7.2010 .................................................................................. 511

42ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 6.7.2010 .................................................................................. 545



____________________________________________________________________________

43ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 7.7.2010 .................................................................................. 565

4ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre

a Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007, em 5.4.2010..................... 577

5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

2.6.2010 ............................................................................................................ 577

13ª Reunião Ordinária da Comissão de Saúde na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 16.6.2010..................................................... 579

8ª Reunião Extraordinária da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

23.6.2010 .......................................................................................................... 580

18ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 29.6.2010................................... 581

1ª Reunião Especial da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à Constituição nº 60/2010, em 30.6.2010...................... 582

16ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

30.6.2010 .......................................................................................................... 582

17ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

30.6.2010 .......................................................................................................... 583

15ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 30.6.2010..................................................... 584

1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

1º.7.2010........................................................................................................... 586

22ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

1º.7.2010........................................................................................................... 587



____________________________________________________________________________

8ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 1º.7.2010.................................... 588

39ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 5.7.2010........................ 589

15ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 6.7.2010........................ 591

40ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 6.7.2010........................ 592

23ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

6.7.2010 ............................................................................................................ 593

17ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

7.7.2010 ............................................................................................................ 594

24ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

7.7.2010 ............................................................................................................ 596

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 597

MATÉRIA PUBLICADA EM 10 DE JULHO DE 2010 ............................................ 605

Atas............................................... ......................................................................... 605

55ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 8.7.2010 .................................................................................. 605

13ª Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

6.7.2010 ............................................................................................................ 648

10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 7.7.2010........................ 650



____________________________________________________________________________

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 651

Manifestações...................................... ................................................................. 656

MATÉRIA PUBLICADA EM 13 DE JULHO DE 2010 ............................................ 659

Atas............................................... ......................................................................... 659

44ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 7.7.2010 .................................................................................. 659

45ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 8.7.2010 .................................................................................. 674

1ª Reunião Conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do Art.

204 do Regimento Interno na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 28.4.2010 ................................................................................ 680

16ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 1º.7.2010.................................... 681

17ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

7.7.2010 ............................................................................................................ 682

17ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 8.7.2010..................................... 684

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 685

MATÉRIA PUBLICADA EM 14 DE JULHO DE 2010 ............................................ 707

Atas............................................... ......................................................................... 707

16ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 8.6.2010..................................... 707

13ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 22.6.2010...................... 708



____________________________________________________________________________

2ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre

a Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, em 23.6.2010................... 710

2ª Reunião Conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Direitos

Humanos na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

30.6.2010 .......................................................................................................... 711

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 6.7.2010........................ 712

15ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 7.7.2010..................................... 713

2ª Reunião Conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Membros das Comissões Permanentes (§ 1º do Art.

204 do Regimento Interno) na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 7.7.2010 .................................................................................. 716

25ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

7.7.2010 ............................................................................................................ 717

26ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

8.7.2010 ............................................................................................................ 718

41ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 12.7.2010...................... 718

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 719

MATÉRIA PUBLICADA EM 15 DE JULHO DE 2010 ............................................ 767

Atas............................................... ......................................................................... 767

56ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 13.7.2010 ................................................................................ 767

46ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 12.7.2010 ................................................................................ 810



____________________________________________________________________________

12ª Reunião Ordinária da Comissão de Minas e Energia na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 23.6.2010................................... 832

11ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 24.6.2010...................... 833

21ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 7.7.2010........................ 834

13ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 7.7.2010....................................................... 836

4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia

e Informática na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

12.7.2010 .......................................................................................................... 836

27ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

12.7.2010 .......................................................................................................... 837

3ª Reunião Conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do Art.

204 do Regimento Interno - na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 13.7.2010 ................................................................................ 838

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 839

MATÉRIA PUBLICADA EM 16 DE JULHO DE 2010 ............................................ 870

Resolução .......................................... ................................................................... 870

Resolução nº 5.334, de 15 de julho de 2010.................................................... 870

Atas............................................... ......................................................................... 885

57ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 14.7.2010 ................................................................................ 885



____________________________________________________________________________

3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

14.6.2010 .......................................................................................................... 919

9ª Reunião Ordinária da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

7.7.2010 ............................................................................................................ 920

18ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

7.7.2010 ............................................................................................................ 922

16ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 7.7.2010....................................................... 923

42ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 12.7.2010...................... 924

22ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 13.7.2010...................... 927

19ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 13.7.2010................................... 928

43ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 13.7.2010...................... 930

9ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 13.7.2010................................... 931

16ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 14.7.2010................................... 932

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 934

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente....... ..................................... 969

MATÉRIA PUBLICADA EM 17 DE JULHO DE 2010 ............................................ 971

Atas............................................... ......................................................................... 971



____________________________________________________________________________

58ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 15.7.2010 ................................................................................ 971

47ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 13.7.2010 ................................................................................ 1005

48ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 14.7.2010 ................................................................................ 1028

3ª Reunião Especial da Comissão de Participação Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 9.7.2010..................................... 1043

3ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre

a Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, em 12.7.2010................... 1044

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 14.7.2010..................................................... 1045

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 1046

Manifestações...................................... ................................................................. 1048

MATÉRIA PUBLICADA EM 20 DE JULHO DE 2010 ............................................ 1051

Deliberação da Mesa................................ ............................................................ 1051

Deliberação da Mesa nº 2.488/2010 ................................................................ 1051

MATÉRIA PUBLICADA EM 22 DE JULHO DE 2010 ............................................ 1053

Ata................................................ .......................................................................... 1053

49ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 15.7.2010 ................................................................................ 1053

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 1117

MATÉRIA PUBLICADA EM 27 DE JULHO DE 2010 ............................................ 1119



____________________________________________________________________________

Comunicação Despachada pelo Sr. Presidente......... ....................................... 1119

Índice Onomástico .................................. ............................................................. 1120



____________________________________________________________________________
1

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 29/6/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite -

Lafayette de Andrada - Mauri Torres - Neider Moreira - Rômulo Veneroso - Tenente

Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.689/2010; requerimento do Deputado

Padre João; deferimento; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião;

discursos dos Deputados Padre João, Durval Ângelo, Carlin Moura, Paulo Guedes,

Vanderlei Miranda, Weliton Prado e Carlos Gomes, da Deputada Maria Tereza Lara e



____________________________________________________________________________
2

dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Sávio Souza Cruz e Pinduca Ferreira; votação

do Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaques; aprovação; votação da Emenda nº

52; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1, 29, 33 e 34; votação das

Emendas nºs 2 a 7, 10 a 12, 14 a 24, 26 a 28, 30 a 32 e 36 a 51; rejeição; questão de

ordem; leitura e votação da Emenda nº 8; discurso do Deputado André Quintão;

rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; leitura e votação da Emenda

nº 9; discurso do Deputado Carlin Moura; rejeição; verificação de votação; ratificação

da rejeição; leitura e votação da Emenda nº 13; discurso do Deputado Weliton Prado;

rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; leitura e votação da Emenda

nº 25; discurso do Deputado Durval Ângelo; rejeição; verificação de votação;

ratificação da rejeição; leitura e votação da Emenda nº 35; discurso da Deputada

Maria Tereza Lara; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.663/2010; encerramento da discussão;

discurso do Deputado Padre João; votação do projeto; aprovação; declarações de

voto - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.663/2010; aprovação; declaração de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

- Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h44min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 1 hora e 40 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.689/2010, do

Governador do Estado, que fixa o subsídio das carreiras do Grupo da Educação

Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal civil da PMMG e dá outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substititivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e

de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das Emendas nºs 1 a

51 e pela aprovação da Emenda nº 52, que apresenta, acatando sugestão

encaminhada por meio da Mensagem nº 526/2010, do Governador do Estado.
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- O teor da Mensagem nº 526/2010 e da emenda apresentada é o seguinte:

“MENSAGEM Nº 526/2010*

Belo Horizonte, 25 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, emenda ao Projeto de lei nº 4.689, de 2010, que fixa o subsídio das

carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal

civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Pela emenda é alterada a data de vigência prevista no Projeto, que passa a ser 1º

de janeiro de 2011, medida adequada ao calendário educacional e ao interesse do

Estado.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à elevada análise

de seus Nobres Pares, a emenda em questão.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 4.689/2010

Substitua-se no texto do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça a

expressão “28 de fevereiro de 2011” por “31 de dezembro de 2010” e dê-se ao art. 25

a seguinte redação:

“Art. 25 - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2011.”.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.689/2010.

* - Publicado de acordo com o texto original.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

votação destacada das Emendas nºs 8, 9, 13, 25 e 35. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, embora já estejamos em votação, seria

possível preservar o encaminhamento e suspender a reunião por, no máximo, 5

minutos para que possamos chegar a um entendimento em relação ao requerimento

acolhido pela Mesa?

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 9 minutos para
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entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

saúdo, de forma especial, todos os profissionais da educação. Saúdo também os

sindicatos do Tribunal de Justiça. Em relação ao Projeto de Lei nº 4.689, que

chamamos de Projeto da Educação, gostaria de dizer que somos favoráveis a ele, na

expectativa de corrigi-lo, logo em seguida, ao votarmos suas emendas. Esperamos

que, por meio das emendas, ele garanta justiça a todos os trabalhadores da

educação. Isso é importante. Na última reunião de Plenário, surgiu um fruto: a

alteração do início de vigência da lei. Em todas as mesas de negociações, a situação

era de estresse; não estávamos conseguindo avançar, apesar de os trabalhos, às

vezes, durarem até as 23 horas ou 24 horas. Na última plenária, entretanto,

conseguimos avanços. O início da vigência foi antecipado de março para janeiro.

Então temos a esperança de aprimorar esse projeto, e o Bloco PT-PMDB-PCdoB

votará favoravelmente. Contamos com o apoio dos nobres colegas Deputados e

Deputadas para, posteriormente, votarem conosco favoravelmente às emendas.

Infelizmente algumas delas foram rejeitadas. Outras serão votadas em blocos. Há

emendas que não valorizam quem está na regência; não tratam com distinção quem

está em sala de aula. Isso é um problema. Todos tomaram conhecimento dos

diversos problemas que o projeto apresenta. Um grande problema é o tratamento

dado a quem tem mais tempo de carreira e a quem já está aposentado. Falam que

não há perda, mas sabemos que isso não é verdade.

Nobres colegas Deputados e Deputadas, em discurso proferido na reunião da

Comissão de Fiscalização, percebi que eles não recebem o equivalente a quatro

quinquênios. A progressão na carreira dá um arranco agora, mas depois congela. Ela

cai, seja em relação ao grau, seja no tocante aos níveis, mesmo no

reposicionamento. Há uma emenda específica que trata disso. Então há injustiças,

sim. Somos favoráveis à valorização da educação, que, por sua vez, passa pela
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valorização de todos os seus profissionais, de todos os trabalhadores da área. Não

há como dizer que a educação é prioridade, se não priorizarmos os trabalhadores da

área. Dessa forma, o projeto não valoriza alguns trabalhadores, sobretudo os que têm

mais tempo de serviço e os aposentados. A Oposição tentou trabalhar isso em

sintonia com o Sind-UTE. Houve um esforço concentrado do Bloco PT-PMDB-PCdoB

com o intuito de aprimorar o projeto. Teremos ainda o segundo turno para buscarmos

esse aprimoramento. Esperamos que ninguém saia daqui como derrotado. Até o

último momento, a luta e a mobilização são importantes para o aprimoramento desse

projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval

Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Colegas Deputados, servidores do Judiciário,

trabalhadores do ensino, gostaria de falar sobre a verdade e o piso salarial. Já nos

ensinava a velha escolástica que verdade é a adequação do intelecto à realidade ou,

nas palavras mágicas de Guimarães Rosa, ela não está no início nem no fim, mas no

meio da travessia.

É importante que o envio desse projeto nos ajude a compreender a verdade.

Durante 50 dias de uma heroica paralisação de servidores e trabalhadores do ensino

em Minas Gerais, o governo bombardeou a mídia com matérias pagas ou

patrocinadas dizendo que o movimento era político e que não era verdade que Minas

não pagava o que a lei federal determinava, ou melhor, o que o art. 205, inciso V, da

Constituição já estabelecia há 22 anos: a única categoria contemplada com piso

salarial nacional era a educação. De uma hora para outra, depois de um grande

desgaste, o governo manda um projeto para cá, deixando claro que quem mentia e

usava politicamente a greve era ele próprio, e não os servidores. O envio do projeto é

o reconhecimento de que Minas não cumpria a lei federal.

Vivemos hoje uma situação surrealista. Um problema do governo vem para dentro

desta Casa expor o Poder Legislativo. Por isso acho que, num ato de coragem, todos

os Deputados, independentemente de ideologia ou de partido político, devem votar a

favor das emendas que aprimoram e melhoram o plano. Sr. Presidente, não apenas

os Deputados ditos de Oposição deveriam votar com a educação, mas cada
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parlamentar, pois foi a incompetência, a ineficiência, a falta de diálogo e a mentira do

governo que permitiram que a situação chegasse a esse ponto.

Mais que nunca, colegas Deputados, este é o momento de este Poder se reconciliar

com a educação, é o momento de dizer claramente que o Legislativo de Minas é a

favor da educação de qualidade e da valorização dos seus servidores. Tenho certeza

de que cada Deputado, independentemente de partido, deve esquecer qualquer tipo

de enfrentamento atual ou passado. Os trabalhadores de educação que aqui estão

ficarão gratos a esta Casa se todos votarmos a favor da educação. Errar é humano -

o pior cego é aquele que não quer ver, cegueira acontece muitas vezes -, mas

persistir no erro é burrice. Se o problema é do governo, convido cada parlamentar a

votar em bloco as 30 emendas, para mostrar que o Legislativo é a favor do ensino, é

a favor de uma educação de qualidade. Sem educação, não temos avanço nem

desenvolvimento neste país.

Então, como educador há 35 anos, o meu apelo é que votemos pela educação e a

favor da verdade e da vida, dizendo, “sim” às emendas apresentadas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Deputados e Deputadas, professores e professoras de

Minas Gerais presentes neste Plenário e demais servidores, é importante

primeiramente fazer um registro. Se ao cabo desse processo de votação do piso

salarial obtivermos algum avanço, este deve ser creditado especialmente à luta dos

professores e das professoras de Minas Gerais por meio de uma greve que retirou a

máscara da hipocrisia que vigorou neste Estado por sete anos e meio. Aliás, uma

greve que teve a maior participação dos últimos 17 anos, com uma condução

brilhante por parte do Sind-UTE, que é um sindicato de classe.

É importante também registrar que, se hoje estamos aqui em 1º turno para votar o

projeto e as emendas, a nossa Bancada do PT-PMDB-PCdoB, de forma muito

especial, fez um esforço hercúleo. Os senhores foram testemunha de que, muitas

vezes, até sem poder mostrar pela TV Assembleia, este Plenário foi esvaziado na

tentativa de não se votar nada nesta Casa.

Assim sendo, estamos encaminhando favoravelmente à votação do piso salarial
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dos professores de Minas Gerais para fazer jus a essa categoria que é fundamental

para o Estado. Na nossa compreensão, o verdadeiro piso salarial só sofrerá

consequências e será verdadeiro se, na fase seguinte, votarmos também

favoravelmente às emendas apresentadas pela categoria.

É muito importante esclarecer que não adianta fazer demagogia com o povo de

Minas Gerais e com essa categoria. Votar o piso sem votar as emendas é entregar

com uma mão e retirar com a outra, pois a proposta inicial, da forma como está

redigida, retira direitos garantidos dos professores e das professoras, aliás direitos

que estão previstos na própria Constituição do Estado. É importante esclarecer que,

da maneira como está redigido o projeto original, professores com 20, 25, 26, 27 e 28

anos de casa estão a ponto de ter retirados suas gratificações e seus quinquênios e

biênios, que, aliás, são direitos adquiridos. Portanto, estamos encaminhando

favoravelmente ao projeto, mas condicionamos isso à votação das emendas.

Deputados e Deputadas, este é o momento mais decisivo desta legislatura. Tudo

isso só está acontecendo agora porque o governo do Estado não teve coragem de

fazê-lo anteriormente. Cada ato político tem a sua consequência. Isso é natural na

vida política.

Pedimos encarecidamente que as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados tenham

convicção da defesa da educação de Minas Gerais e que não tenham um

comportamento meramente eleitoreiro, até porque os avanços, se conquistados aqui,

não serão implementados por esse governo que os senhores defendem, mas pelo

próximo. Não tenho bola de cristal nem sou presunçoso a ponto de dizer quem será,

porque o povo de Minas é soberano. Vamos pensar na educação, votar no projeto e

também melhorá-lo, estabelecendo o piso salarial e votando as emendas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo

Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, caros Deputados, na mesma linha dos

colegas que nos antecederam - Deputados Padre João, Durval Ângelo e Carlin Moura

-, votaremos favoravelmente ao projeto. E fazemos aqui um pedido, um apelo, mais

uma vez, a todos os Deputados para que também apreciem e votem favoravelmente

às emendas. A rejeição das emendas, aprovadas pelo Bloco da Oposição, como
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disse aqui nosso colega Deputado Carlin Moura significa dar com uma mão e tomar

com a outra. Nossas emendas estão garantindo o piso de R$1.320,00, estabelecido

pelo governo federal, sem retirar os direitos adquiridos, diferentemente de como o

projeto chegou a esta Casa, porque, para atingir esse valor, foram retirados todos os

direitos. Precisamos preservar os direitos adquiridos. Portanto deixo aqui o nosso

apelo.

Vou além e peço aos colegas Deputados, mais uma vez, já que o projeto só entrará

em vigor em janeiro de 2011, que se faça mais um exame. Tenho certeza de que, se

vocês pararem um pouco, aprovaremos hoje não só o projeto, mas também as

emendas da bancada de oposição, que serão destacadas uma a uma pelos colegas.

Essas emendas garantirão, sim, uma vitória real.

Tenho certeza, Deputados Sávio Souza Cruz, Vanderlei Miranda, André Quintão e

Carlin Moura, que chegaremos lá. Querem até fazer um apelo ao Deputado Lafayette

de Andrada. Cada governo tem suas prioridades. O governo do Presidente Lula, por

exemplo, priorizou e sempre valorizou os servidores públicos. Apesar de o ex-

Governador Aécio Neves ter priorizado outras coisas, como o Centro Administrativo, e

já que esse projeto só entrará em vigor em 2011 - e aí tenho certeza, Deputado Sávio

Souza Cruz, de que o Governador será outro, será o Hélio Costa, tendo Patrus como

vice -, votaremos. Estamos pedindo aqui que vocês deixem esse ônus para o próximo

governo, que será o nosso. E o nosso governo não tem medo de enfrentar esse

problema, não. Nós, como Deputados da bancada de oposição, estaremos firmes no

propósito de que o próximo governo cumpra tudo o que foi estabelecido e votado

nesta Casa. Inclusive, com aprovação das nossas emendas, porque assim vamos

garantir, de fato, os ganhos reais e a luta de cada um de vocês nesses 50 dias, nessa

demonstração histórica e heroica de força e união do Sind-UTE. Parabéns ao Sind-

UTE, aos professores e a todos que acreditaram que é possível mudar e vencer até a

mordaça da imprensa e enfrentar o que vocês enfrentaram. Tenho certeza de que

hoje sairemos com muitas conquistas importantes. Por isso, dirijo esta fala a todos os

Deputados, especialmente à bancada governista, para que vote favoravelmente às

nossas emendas. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
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Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

servidores da educação, assessores, senhoras e senhores que nos acompanham

pela TV Assembleia ao vivo em mais de 300 Municípios mineiros. Quero falar

algumas coisas que considero importantes em relação ao projeto, voltando um pouco

na história. Há cerca de seis anos, uma grande revista de circulação nacional

publicou uma comparação entre o Brasil e a Coreia do Sul nos anos 60. O estudo

mostrava que, nessa realidade, o PIB e a educação eram muito parecidos. Nos anos

60, a história bifurcou-se e Brasil e Coreia do Sul tomaram caminhos diferentes. A

Coreia do Sul tomou o caminho da valorização dos profissionais do ensino e, hoje,

eles não podem pensar em um segundo emprego porque são muito bem-

remunerados. Sabemos que a realidade da educação na Coreia do Sul é

completamente diferente da nossa.

Trazemos a reflexão para os nossos dias. Hoje temos uma massa carcerária que,

seguramente, superlota os nossos presídios porque muitos não tiveram condições de

acesso à educação. Por essa razão, lamentavelmente, hoje estão superlotando

presídios. Mas convém fazer uma análise crítica e consciente do quanto ganha um

professor no nosso Estado até hoje. No último pronunciamento nesta tribuna,

apresentei quatro “contrachoques”, e um mostrava cerca de R$500,00, alguns até

menos. Agora, estamos trabalhando para aprovar um projeto que não represente

perda, mas ganho. Disse também, no último pronunciamento, que aprovar o projeto

como está significa trocar seis por meia dúzia. Ou seja, ele não acrescenta, só tira.

Ao traçar essa linha de raciocínio a respeito da massa carcerária, quero mostrar

que, enquanto um professor ganha um salário de vergonha, um preso custa

R$2.500,00. É uma questão de bom-senso e inteligência. Vamos preferir continuar

bancando uma massa carcerária em que cada preso nos custa R$2.500,00 por mês

ou vamos investir na educação para mudar essa realidade? Acho que é questão de

bom-senso.

Para finalizar, quero contar uma história que ilustra bem o que está acontecendo

com o projeto que nos foi enviado. Um cidadão fez a promessa de que, se alcançasse

determinada graça, daria para sua igreja ou congregação o boi mais gordo de sua
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fazenda. Tendo alcançado a graça, olhou para o boi e julgou que ele era muito gordo

e muito caro. Assim, resolveu dar, ao invés do boi, o dinheiro do boi. Passou a mão

no boi e em uma galinha e foi vendê-los na cidade. Ali, ofereceu o boi para uma

pessoa que se interessou e perguntou o preço. Ele disse que eram R$10,00.

Achando excelente o preço do boi, a pessoa disse que iria comprá-lo. “Mas só o

vendo com a galinha”, disse o cidadão. “E quanto custa a galinha?”, perguntou o

interessado. Respondeu: “a galinha custa R$10.000,00”.

O projeto me parece algo assim. Dá-se um aumento, mas, na verdade, o que está

sendo dado não corresponde ao que determina a legislação do nosso país. Nessa

figura de linguagem, podemos entender que o projeto enviado parece ser um boi

gordo, mas as emendas são a galinha do projeto; no projeto, são as emendas que

têm valor. Então, em vez do dinheiro do boi, vamos reivindicar o dinheiro da galinha,

que são as emendas. Obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação

que, mais uma vez, vejo essa galeria repleta. Vocês realmente estão fazendo valer o

ditado que diz que esta é a Casa do povo. Que venham mais vezes e que as outras

categorias sigam o exemplo dos servidores do Judiciário e dos professores: que

venham a esta Casa e discutam com o conjunto dos Deputados, independentemente

de partido político. Como sempre digo, infelizmente o Parlamento e os governos do

nosso país são como feijão: funcionam na pressão.

Enquanto esperava para falar, várias pessoas me ligaram ou mandaram

mensagens, desorientadas, como uma Diretora de Sete Lagoas e vários professores,

dizendo que o projeto não pode ser aprovado como está, que tem de ter emendas.

Ou seja, o Estado inteiro realmente está acompanhando essa situação. Tentando

achar uma palavra para nomear esse projeto, indaguei-me se ele é eleitoreiro. Após

sete anos, ou melhor, quase oito anos de governo Anastasia e Aécio, o projeto

chega-nos agora, às vésperas das eleições? Daqui a uma semana, já estaremos em

campanha. Poderíamos dizer, então, que esse é um projeto eleitoreiro; é um tiro no

escuro que visa às urnas em outubro, dando uma resposta à população. O Deputado
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Durval Ângelo disse aqui muito bem que foi apenas depois da grande mobilização

dos servidores, da campanha feita até mesmo na mídia que o projeto chegou a esta

Assembleia.

Parando para pensar, vejo que, como sempre falo, é um governo Mister M, que dá

com uma mão e tira com as duas, que faz mágica: fala em incorporação, VTI e, ao

final das contas, o servidor acaba ganhando menos. O próprio Deputado Lafayette de

Andrada reconheceu que os servidores estão sem aumento há 15 anos, como ele

falou hoje na Comissão. Isso porque é um rolo danado: o governo sempre cria um

mecanismo para, de certa forma, achatar o salário dos servidores; cria uma mágica

pela qual, ao final das contas, depois de o servidor achar que recebeu algum

aumento, seu contracheque - ou “contrachoque”, como diz o Deputado Vanderlei

Miranda - mostra que ele está recebendo menos. Tenho centenas de contracheques

no gabinete e vejo que estão recebendo menos; às vezes o valor-base do salário do

servidor é menos que um salário mínimo. Como denominar esse projeto? Ele é de

outro mundo. Mas, se é de outro mundo, terei de fazer a comparação até mesmo com

outras galáxias ou com o espaço sideral. Então comecei a viajar pelo espaço e

cheguei à conclusão de que, dessa maneira como o projeto cria o subsídio, ele é um

buraco negro - foi como o denominei -, porque ele suga os direitos dos servidores, as

gratificações, enfim, tudo, e ninguém sabe o que encontrará do outro lado. Além

disso, o projeto acaba com os direitos adquiridos dos servidores, os quais estão

acima da legislação. Não podemos aceitar isso de maneira alguma. Por isso nós, do

Bloco PT-PMDB-PCdoB, estamos presentes nas reuniões, apresentamos as

emendas e estamos de plantão, de dia, à noite, de madrugada, enfim, em qualquer

horário. Estamos aqui para votar o projeto, e não abriremos mão da nossa

responsabilidade: apresentar, discutir e votar as emendas para aperfeiçoar e

melhorar o projeto. Essa é a nossa responsabilidade, e a estamos cumprindo. Não

aceitamos, de maneira alguma, votar o projeto de qualquer jeito, dessa maneira, pois

prejudica os servidores. Também eles não aceitam ser enganados. É isso mesmo;

não podemos aceitar. O projeto, da maneira como está, é muito ruim, é péssimo,

péssimo, péssimo e péssimo!

E os servidores querem uma coisa simples: que o governo cumpra a legislação
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federal. Eles não estão pedindo esmola, não estão pedindo nada. Se existe a Lei

Federal nº 11.738, de 16/7/2008, ela deve entrar em vigor. Os servidores querem

apenas que coloquem essa lei em vigor. É isso o que querem, ou seja, um piso, e não

que o governo pise nos servidores. É isso: um piso salarial. Criam um subsídio,

acabam praticamente com as gratificações, promoções e progressões, além disso,

aumentam a jornada e diminuem os percentuais e valorizações dos servidores. Mas

não permitiremos isso de maneira alguma.

As emendas estão apresentadas. Independentemente de partido político, pedimos o

apoio de todos os Deputados, pois este é o momento de mostrarem que estão ao

lado dos servidores. Como foi dito: esqueçam o que passou, vamos avançar, aprovar

o projeto, as emendas e dar um pouco de dignidade a essas pessoas. De certa

forma, esse projeto faz graça com o chapéu do outro, pois será colocado em prática

apenas no ano que vem.

Mais uma vez, para finalizar, queria dizer que a grande lição que tiramos de tudo

isso é que os servidores deram uma aula de cidadania. Acredito que, de agora em

diante, a educação no nosso Estado será totalmente diferente. A mobilização dos

servidores foi um marco na história. De coração, gostaria de parabenizar o Sind-UTE

e as subsedes das regiões do Estado, que estão de parabéns. É preciso melhorar,

avançar e garantir mais investimentos, e não apenas na questão salarial, mas na

educação do nosso Estado. Parabéns a todos. Vão à luta, com muita garra, com

muita energia e com muita ousadia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlos

Gomes.

O Deputado Carlos Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

profissionais da educação, do TJ e todos os que nos acompanham pela TV

Assembleia, nos últimos dias vivemos aqui um momento histórico. Gostaria de

parabenizar todos que estão nessa luta, principalmente os professores, a qual

perdura por muitos anos, pois estão dando grande contribuição ao Estado e ao País.

As nossas relações salariais são muito injustas e chegam a ser indecentes. Discutir

salários acima de R$5.000,00, R$10.000,00, R$30.000,00, ou mais, é mais fácil que

aumentar R$20,00 ou R$30,00 no salário mínimo. Professores, parabéns pela greve,
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pelo movimento e pela contribuição a todas as áreas. Há muitos profissionais da

saúde, da segurança, com baixo piso salarial, uma vergonha neste país.

Como o Deputado acabou de dizer, para se chegar ao piso de R$1.320,00 no

Estado de Minas Gerais, basta cumprir a legislação federal. Então é preciso chamar

de penduricalhos tudo o que conquistou por anos e anos. Não são penduricalhos,

mas direitos adquiridos. São direitos que vocês adquiriram ao longo de 10, 15, 20

anos de trabalho. Há professores que passaram a vida inteira com piso de R$300,00 -

atualmente é R$361,00. Como pode isso? E se acostumou a chamar isso de

despesa, gasto; é investimento. Nosso país está vivendo um momento muito bom da

sua economia, crescendo a taxas acima de 5%. Não basta crescer, é preciso

desenvolver; e não há desenvolvimento sem investimento na educação, que passa

pelo ensino fundamental, por todas as áreas. É preciso votarmos esse projeto, mas

não podemos esquecer-nos das emendas. O Bloco PT-PMDB-PCdoB tem

acompanhado o projeto e apresentou as emendas. Estamos caminhando para

aprovar o projeto em 1º turno, e as emendas são para defender os direitos adquiridos

por vocês ao longo de muitos anos. É preciso que estejamos atentos à votação das

emendas.

Parabenizo-os pela luta de vocês. Parabenizo a cada um, porque estão dando uma

contribuição muito além da própria área da educação. Estão contribuindo para todos

os setores, para todas as discussões das relações salariais. Não é possível que, para

discutir aumentos de salários de pouco mais do salário mínimo ou de dois salários

mínimos, tem de haver tanto sofrimento e angústia. Muitos salários de valores bem

mais expressivos são aprovados até sem percebermos direito, com muita rapidez.

Isso é uma coisa muita injusta que vem acontecendo. É preciso que tenhamos muita

firmeza e que saibamos que a educação é um dos setores mais importantes do nosso

país, setor pelo qual passam os filhos de cada um, onde as pessoas iniciam sua vida,

sua carreira, e o profissional tem tanto sofrimento para chegar nesse piso hoje. O

valor de R$1.320,00 é um piso muito baixo e não era preciso tirar os valores dos

quinquênios, dos biênios, vantagens que vêm sendo acumuladas ao longo de muito

tempo. Para se transformar no piso de R$1.320,00, bastava cumprir a legislação

federal. E agora chamam isso de penduricalhos. Não é justo que se faça isso. O
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Bloco PT-PMDB-PCdoB insistirá até o fim para que, sendo aprovado o projeto, haja

também a aprovação das nossas emendas, a fim de que o professor tenha sua

carreira e não fique estacionado a vida inteira. Caso não tenham mais os reajustes de

carreira, ficarão estacionados, e haverá apenas a reposição da inflação. É claro que

sempre há inflação, mas isso não é reajuste, não é perspectiva de carreira. Se a

inflação for zero, o professor permanece com o valor de R$1.320,00 ao longo de

todos os anos seguintes de sua carreira. Isso não é justo.

Parabenizo-os pela luta. Vocês estão dando uma grande contribuição para corrigir

as relações salariais deste país, principalmente no Estado de Minas Gerais.

Demoramos muito para chegar a esse piso, que chega depois de anos e anos. Isso já

poderia estar acontecendo há muito tempo. Parabéns a todos vocês, e contem com o

Bloco PT-PMDB-PCdoB.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Também cumprimento a nossa categoria. Sou

professora aposentada, trabalhei 25 anos em escola pública e conheço bem a nossa

classe.

Nesta Casa talvez nunca tenha visto uma mobilização tão intensa como esta. A

Oposição tem o papel de questionar os projetos que chegam e pressionar

positivamente para conseguir avanços. Posso testemunhar que realmente o nosso

Bloco PT-PMDB-PCdoB, que é oposição nesta Casa, cumpriu bem seu papel nesse

projeto. Cumprimento o sindicato ao qual sou filiada a vida toda até hoje - Sind-UTE -,

na pessoa de cada um e cada uma aqui presentes. Também quero mencionar a

diretoria - Bia, Marilda, José Luiz, José Ivan. Não há outro caminho. Isso é importante

para a democracia. O controle social e a mobilização fazem parte do caminho em que

acreditamos para conquistarmos os nossos direitos. Por isso quero cumprimentar

todos os professores profissionais que aqui estão e dizer do nosso compromisso em

estarmos juntos. Para quem está iniciando a carreira, gostaria de lembrar que houve

melhora com esse projeto, mas retirando vantagens. Somou apenas ao salário inicial.

Quem está no final da carreira, com 20, 25 anos de magistério, está extremamente

prejudicado, pois esse projeto descaracterizou a carreira. A carreira para nós, do
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magistério, é muito importante. Não podemos dividir a nossa categoria, em que

alguns ganharam alguma coisa, muitos são prejudicados, e pensar que está tudo

muito certo. Na verdade, temos de pontuar essas questões.

Uma outra questão que quero expor é relacionada ao processo. Havia uma

comissão de negociação, e, antes de haver acordo, foi enviado um projeto. Por que

houve, então, essa insatisfação geral? Porque esse projeto foi enviado sem haver

acordo com a categoria. Esse é outro ponto que questionamos.

Quero ainda dizer a vocês que neste momento, às 17 horas - vou mencionar isso,

porque está ligado à educação -, estaria no Bairro São Caetano, em Betim, momento

em que está havendo o lançamento de uma escola técnica federal. Os recursos do

governo federal já estão na conta para a construção de um novo prédio. Certamente

não estou lá porque a nossa prioridade é o Parlamento, que é o nosso compromisso,

a nossa obrigação. Não estou reclamando. Estou com vocês exatamente porque é

nosso compromisso e nossa prioridade como parlamentar. Encerrando, gostaria de

dar um abraço especial nas mulheres, que são maioria na educação. Que possamos,

ao lado dos companheiros homens, fazer a nossa mobilização. Na Comissão de

Segurança Pública aprendi e, cada vez mais isso foi reforçado, que a educação é

essencial. Aliás, para se construir uma sociedade na cultura da paz, sem violência,

não há nenhuma possibilidade se não for por meio da prevenção, o que significa

educação de qualidade, educação para todos e valorização dos profissionais da área

de educação. A nossa luta é árdua, e não podemos desanimar. Este é um momento

importante. Temos de continuar unidos, pois isso é uma construção. Tem de haver o

momento em que a educação seja, de fato, não apenas discurso, mas prioridade

neste Estado. Houve avanço. Mas queremos mais, no País inteiro, sobretudo em

nosso Estado. Temos de fazer valer a prioridade da educação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, meus caros. Se me permitem, gostaria de tratar nesta tribuna, como

Deputado que sou e representando o Estado de Minas Gerais, compartilhar com

vocês, professoras e professores, o sentimento de professor pelo que fui durante 22
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anos em sala de aula. Se vocês me permitem, quero falar também aos Deputados, a

todos os meus colegas, como professor. Quero dizer que acolho e participo desse

sentimento, que foi dito aqui por todos os meus colegas. Mas gostaria de expor

algumas questões como professor, talvez seja uma adição, talvez apenas um

sentimento de professor. Primeiro, todos nós queremos que essa lei seja votada pelo

que tem, pelo que incorpora, pelo que traz de promessa. Mas gostaria de dizer a

vocês, com o meu sentimento, que essa lei é muito ruim, que essa proposta é muito

ruim. Aqui está-se tratando - e está-se dizendo que não pode mais, porque para

alguns poderia significar um gasto maior para o Estado - de estabelecer o piso como

teto. Então vejamos: um professor que está em início de carreira e que tem um

salário - recuso-me a utilizar essa questão de subsídio, pois isso é inaceitável - de

R$700,00, R$800,00 ou R$500,00 vai para o piso. O professor que trabalha durante

10, 12, 15, 20 e 25 anos, quanto ganhará exatamente para atingir o valor? Ou seja,

vai horizontalizar o salário de todos como se fosse justiça. Como não se contam 10,

15 ou 20 anos de trabalho? Ora, como se isso fosse generosidade do governo, como

se estivesse oferecendo demais. Isso é inaceitável. Essa é a primeira questão.

A segunda questão: quero dirigir-me aos colegas, amigos de todos os partidos, e

dizer que muitas vezes escutamos acusações ao governo, ao Governador. Ressalto

que o governo também são muitos de vocês. Quando se dirigir a responsabilidade por

isso, pelo que acontecer no futuro, não será responsabilidade apenas do Governador,

mas de todos. Quero chamar a atenção de vocês. Esse projeto, embora tenha no

bojo uma promessa de futuro, pode estar guardando em si um grande golpe na

democracia, na Justiça, na confiança, e não podemos aceitar isso. Esse projeto é

absolutamente frágil do ponto de vista da constitucionalidade. A responsabilidade

aqui é da Comissão de Justiça, que disse que ele é constitucional, legal e

juridicamente correto. Pode não ser. E se ele for questionado, quando será

questionado? Quem o questionará perante o Tribunal para emitir uma ação direta de

inconstitucionalidade? Será ou não esse projeto uma ação demagógica, oportunista,

eleitoreira, para jogar e enganar o povo mineiro? Digo a vocês, como professores,

agora não falo aos colegas Deputados, se isso acontecer, vamos batalhar contra em

todos os campos, em todos os momentos de luta. Não aceitaremos que esse projeto,
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depois das eleições, seja questionado e jogado na lata de lixo por uma Adin. Não

aceitaremos. O que está estabelecido aqui tem de ser uma promessa mais do que de

governo, tem de ser de Estado. Qualquer que seja o governo futuro tem de

comprometer-se em melhorar as condições dos professores do Estado de Minas

Gerais. Essa é condição “sine qua non” para votarmos. Não estou votando para ser

enganado ou para enganá-los. Não estou votando para depois ver o Ministério

Público ou quem quer que seja impetrar uma Adin que ofenda as nossas esperanças

e agrida a luta dos nossos professores. Portanto, quero deixar registrada essa

questão. Concordo com os nossos colegas, temos de votar, e votar pelo conteúdo de

promessa, de futuro, de melhora. Não podemos atentar. Vou concluir: não admito

nem admitirei que nesse processo haja um atentado contra a gramática, o português,

confundindo presente com passado, futuro com presente. Esse é um projeto de

futuro, não é um projeto de passado nem de presente. É um projeto para o próximo

governo e não para este governo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados que compõem a

Mesa, colegas, amigos professores nas galerias. Deputado Adelmo Carneiro Leão,

ouvindo sua fala, sabia que iria sucedê-lo na tribuna, uma das missões mais difíceis

deste Parlamento. Porém, eu vinha pensando que durante os meus também longos

anos de magistério sempre considerei que o exercício do magistério chega a ser uma

espécie de privilégio que nos é concedido, porque nos permite, pelo convívio

sucessivo com as gerações que se renovam, renovar também entre nós um pouco da

juventude e, em especial, um pouco dos valores dela. Fazem parte dos valores da

juventude a crença no futuro, o ideal, a esperança. Vejo esses valores aqui presentes

em muitos de nós, talvez ainda em todos os nossos colegas e especialmente nas

nossas galerias. Todos nós sabemos que o projeto votado como está, sem as

emendas, não nos levará a bom porto. E todos sabemos também, colegas, presentes

nas galerias, que, se os Deputados da base não tiverem essa compreensão, não

chegaremos aonde todos almejamos. Portanto, hoje é a minha fala, quase no

momento derradeiro, em que vamos iniciar o processo de votação, e ela é



____________________________________________________________________________
19

especialmente dirigida aos colegas da base do governo. Vamos tentar resgatar em

cada um de nós aqueles valores que estiveram presentes em nossa vida durante a

nossa juventude. Procure cada um dentro de si aquela chama do ideal que moveu

cada um a buscar uma atividade na vida pública, na atividade política. Ela ainda está

aí, em cada um de nós; e, se pudermos reacendê-la, vamos, de fato, dar uma

demonstração importante de compromisso com o que há de mais importante hoje no

Estado de Minas Gerais. Não há obra mais importante - palácios, castelos, rodovias -

do que formar seres humanos. E os seres humanos são formados nas escolas.

É com esse compromisso que não podemos perder o nosso vínculo. Mas

estaremos votando ainda de uma forma mais importante, para resgatar valores

democráticos em Minas Gerais, para mostrar que a bota do Executivo que se colocou

sobre esta Casa, que se colocou sobre a imprensa, que se colocou sobre o Judiciário,

sobre o Ministério Público, pode ser arrancada por esse ideal que ainda existe em

cada um de nós. Depende só de nós, de cada um de nós, fazer essa regressão, esse

reencontro com o ideal na vida política, e aí sim, de uma só vez, faremos um gesto de

compromisso com a educação, com a formação das gerações, com a formação da

cidadania e do compromisso com os valores mais caros das Minas Gerais:

compromisso com a liberdade, com a independência dos Poderes. Chega de o

governo oferecer aqui o pescoço de cada um vocês, exigindo de cada um que faça

aquilo que ele não quer fazer: se não for votado, que ele tenha de rejeitar alguma

emenda, porque a preocupação do Governador neste momento não é com a

educação, mas exclusivamente com a eleição. Vamos resgatar os nossos valores.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Pinduca

Ferreira.

O Deputado Pinduca Ferreira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

imprensa aqui presente, assessores da Casa, funcionários, presentes nas galerias,

boa tarde a todos.

Estou aqui há 10 anos, e é a terceira vez que subo à tribuna. Sou a favor da

educação, uma prioridade no Brasil, mas a saúde no Brasil, gente, também é

prioridade. Então, quero informar aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas, aos

funcionários públicos da área da educação, que a saúde de Betim está em greve, e
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várias pessoas estão morrendo à mingua por falta de médicos especialistas.

Cinquenta por cento dos funcionários da área da saúde, também médicos, estão em

greve. Eles tiveram 5% de aumento no salário, o que é uma vergonha; e a Prefeita de

Betim é do PT. Foram 5% de aumento. Quanto mais vocês me vaiarem, mais votos

terei. Deputado Vanderlei, a galinha dos ovos... Sr. Presidente, quando pararem de

gritar, começo a falar. Deputado Vanderlei, quero que você distribua essa galinha de

ovos para os médicos de Betim, funcionários públicos da área da saúde. Eu gostei da

galinha dos ovos.

Deputado Vanderlei, gostei da sua comparação sobre a carceragem. Que dia o

Presidente Lula falou na televisão que aplicaria tanto na segurança, meu povo?

Nunca. O governo federal não está preocupado com a segurança do povo do Brasil,

está preocupado é com a campanha. Há dois anos que o Lula está fazendo

campanha. São dois anos. Não tenho medo de vaia. Vocês não votam em mim, quem

vota em mim é o povo da vila, é o pobre que eu ajudo. Fui proibido de trabalhar com

as ambulâncias e serei proibido de ser candidato, mas lutarei até a última instância.

Não matei, não roubei e não coloquei dinheiro na cueca. Por que não serei

candidato? Eu e você, Deputado Durval Ângelo, como você me disse, estamos na

lista negra. Você roubou? Você matou? Eu só fiz o trabalho social.

Peço à Prefeita de Betim voltar com o Primeiro Emprego para o jovem de Betim. Ela

acabou com o Primeiro Emprego. A Prefeita de Betim acabou com o serviço social.

Peço aos meus colegas Deputados da base do PT-PMDB-PCdoB darem força para

votarmos o Primeiro Emprego em Betim, pois serão mais de 2 mil jovens

empregados. Peço também que voltem os médicos da área da saúde porque o povo

está morrendo à míngua.

Meu amigo Deputado Padre João... Meu amigo Deputado Padre João, meu amigo

Deputado Vanderlei, quero pedir o apoio de vocês. Ajudem o funcionário público da

área de saúde de Betim. Deixo um beijão para vocês.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaques. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 52. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação
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da Emenda nº 52, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1, 29, 33 e 34. Em votação, as

Emendas nºs 2 a 7, 10 a 12, 14 a 24, 26 a 28, 30 a 32 e 36 a 51. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, questão de ordem. Solicito a leitura do

conteúdo de cada emenda destacada.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda nº 8.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Lê a Emenda nº 8, que foi

publicada na edição do dia 25/6/2010.).

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

trabalhadores e trabalhadoras em educação, essa emenda é muito importante. Em

nome do Bloco PT-PMDB-PCdoB, dirijo-me particularmente aos nossos colegas

Deputados e Deputadas.

Em 2005, a maioria de nós, nesta Casa, com muita luta dos trabalhadores em

educação, aprovamos mecanismos no plano de carreira, buscando estimular o

servidor por meio da promoção e da progressão, e esse projeto retira e diminui o

estímulo à valorização da carreira. Ele diminui de 3% para 2,5%, a cada dois anos, o

valor do estímulo à progressão, e reduz a diferença entre níveis, de 22% para 10%.

Queremos, por uma questão de coerência e de visão, que se busque a qualidade do

ensino, como garantia de permanência desses mecanismos. Como disse o Deputado

Adelmo Carneiro Leão, piso não pode ser teto. Não adianta estabelecermos um piso

e matarmos as expectativas e o estímulo, para que o trabalhador em educação

busque uma promoção e uma progressão que permita não simplesmente um

benefício salarial, mas principalmente uma maior qualificação que vai repercutir na

qualidade da educação e do rendimento das crianças e dos jovens em Minas Gerais.

Eu não acredito que, aqui, os Deputados e Deputadas irão rasgar o que votamos em

2005. É uma questão de justiça, de visão daqueles que querem uma gestão com

qualidade para a criança e o jovem e que querem também um estímulo para o



____________________________________________________________________________
22

professor e o trabalhador em educação.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, isso não vai impactar, de maneira terrível, as

finanças públicas, mas vai repercutir, tenho certeza, se votarmos favoravelmente ao

estímulo, ao sonho, à valorização e à autoestima de cada trabalhador em educação.

Não podemos transformar piso em teto e desestimular e engessar o salário e o sonho

do trabalhador em educação em Minas Gerais. Portanto, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, estamos aqui, hoje, e devemos este momento histórico aos trabalhadores

que fizeram greve e que se organizaram para votar esse projeto. Temos a obrigação,

em razão da nossa coerência e do nosso respeito para com a educação de Minas

Gerais, de votarmos favoravelmente a essa emenda. Este é um Poder Legislativo

autônomo, uma Casa Legislativa, e não homologativa das decisões do governo que

irão prejudicar a educação no Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 8. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 20 Deputados. Votaram “não” 26 Deputados.

Houve 1 voto em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 8. Com a

palavra, o Sr. Secretário, para que proceda à leitura da Emenda nº 9.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 9, que foi publicada na edição do dia

25/6/2010.).

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, essa

emenda, também de autoria coletiva do Bloco PT-PMDB-PCdoB, e atendendo a uma
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legítima reivindicação da categoria, propõe a isonomia, a equiparação do Analista

Educacional e do Analista de Educação Básica com o Inspetor Escolar. E qual é a

importância dessa emenda? Para essas três funções, tanto o Analista Educacional

quanto o Analista de Educação Básica e o Inspetor Escolar, exige-se a mesma

formação. O concurso também é parecido. Só que o Inspetor Escolar acaba

ganhando mais que o Analista de Educação Básica e o Analista Educacional.

Isso demonstra uma concepção, no nosso modo de ver, equivocada da educação,

porque, quando se remunera melhor o Inspetor Escolar em detrimento do Analista

Educacional, privilegia-se uma escola punitiva, que faz valer o controle, e não uma

escola que valorize a pedagogia, a educação no seu sentido mais amplo. Portanto

aprovar essa emenda, equiparando as três funções, é uma forma de garantir uma

escola inclusiva, pedagógica, de valores, e não simplesmente a escola autoritária e

repressiva. A escola tem de valorizar os seus resultados pelo conteúdo pedagógico, e

não simplesmente pela visão do Diretor ou da Superintendência Regional, que pune,

cobra e faz valer a sua vontade. É fundamental que a verdadeira escola democrática

e de qualidade seja valorizada por meio dessas duas carreiras: Analista Educacional

e Analista de Educação Básica.

Nesse sentido, se queremos construir uma escola de conteúdo pedagógico melhor,

pedimos o voto favorável à Emenda nº 9, a fim de valorizar a qualidade do ensino e o

nosso Analista Educacional e o Analista de Educação Básica.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 9. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 18 Deputados. Votaram “não” 29 Deputados.
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Houve 1 voto em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 9. Com a

palavra, o Sr. Secretário, para que proceda à leitura da Emenda nº 13.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 13, que foi publicada na edição do dia

25/6/2010.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - É fundamental a aprovação da Emenda nº 13. Peço

aos Deputados que votem favoravelmente a ela, para garantirmos a remuneração por

tempo de serviço.

Antes de entrar no ponto básico da emenda, deixo aqui minha indignação. Por que

os servidores, principalmente os da educação, são tratados de forma diferenciada? O

teto e a garantia por tempo de serviço dos Juízes, Promotores e servidores públicos

do TJ foram mantidos. Aliás, os servidores da Assembleia Legislativa também

garantiram esse direito e o estão recebendo. Por que sempre tratar de forma

diferenciada os servidores da educação? Votamos aqui e foi aprovado um retroativo

referente aos salários dos Promotores e dos Juízes. Eles receberam o retroativo

relativo a um ano; receberam cerca de R$150.000,00. Isso pode! Mas infelizmente,

quando é para a educação, para os professores, há muita dificuldade. O que diz a

emenda? Qual foi um dos pontos mais discutidos durante a tramitação que

implementou as atuais tabelas de remuneração dos profissionais da educação

básica? A preservação do tempo de serviço no valor da remuneração. Tanto foi assim

que um dispositivo garantiria o reposicionamento por tempo de serviço. Uma das

grandes distorções nas atuais tabelas é o fato de os servidores com vários anos de

serviço e os recém-admitidos pelo Estado estarem posicionados no mesmo grau e

nível. Essa situação gera grande insatisfação entre os servidores. É preciso viabilizar

melhorias para todos. Até hoje não foi garantido aos profissionais da educação o

reposicionamento por tempo de serviço tão discutido anteriormente. Assim,

entendemos ser necessário garantir ao servidor o direito de não perder a

implementação de uma nova tabela remuneratória. Isso é muito importante. Peço o

apoio de cada Deputado para a aprovação dessa emenda. Aliás, de acordo com o

meu ponto de vista, se ela não for aprovada, o Sindicato poderá entrar na Justiça e
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certamente ganhará. Se ela não for aprovada, o projeto em questão será

inconstitucional, ilegal. O servidor, individualmente, também poderá entrar na Justiça.

A promoção por tempo de serviço é direito adquirido. Não pode haver discriminação

no conjunto dos servidores. Quanto a isso, peço, em nome do Bloco PT-PMDB-

PCdoB, o apoio para a aprovação da Emenda nº 13. Votem no 13! Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 13. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Solicito verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 19 Deputados. Votaram “não” 28 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 13. Com a palavra, o Sr. Secretário, para

que proceda à leitura da Emenda nº 25.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 25, que foi publicada na edição do dia

25/6/2010.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval

Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Tenho certeza de que nessa emenda a lógica que

norteará o voto será diferente da lógica dos processos anteriores. Faço um elogio aos

29 Deputados da base governista que estão aqui votando, enquanto muitos

preferiram ficar em vermelho e omitir-se diante dessa votação, por covardia. Talvez

alguns estejam doentes por não virem aqui.

Gostaria de explicar algo aos Deputados. Tenho certeza de que contarei com o voto

dos senhores. Temos quase 4 mil escolas estaduais em Minas. Hoje, mesmo

havendo eleição direta, encontramos dificuldade para ter Diretores e Vice-Diretores

nas escolas. Muitas vezes um profissional com mais tempo de serviço e dois cargos
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tem perda salarial. O que o governo fez? Aumentou a jornada para 6 horas e reduziu

a gratificação de 25% para 20%. Isso não é economia, isso parece picardia com a

educação, é maldade do Sr. Governador. Como sei que vários Deputados têm mãe,

esposa ou irmã servidores públicos da educação, peço-lhes que não votem contra

essa emenda. Caso contrário, acharemos que o Vanderlei Miranda tem razão ao

chamar o projeto de galinha ou o Weliton chamá-lo de um buraco negro que engoliu

direitos. Parece que é para prejudicar a educação.

Já é um mérito os senhores terem a coragem de estar aqui votando “não”. Meu

discurso pode ser ingênuo, mas acredito que, na hora de apertar o botão, a

consciência e o interesse pela educação falarão mais alto. Votaremos em bloco, sim.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 25. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 18 Deputados. Votaram “não” 31 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 25. Com a palavra, o Sr. Secretário, para

que proceda à leitura da Emenda nº 35.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 35, que foi publicada na edição do dia

25/6/2010.).

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - A Emenda nº 35 se refere à gratificação para

professores que trabalham com educação especial. Sabemos que hoje há um

movimento para que não haja escolas só especializadas em educação especial. As

crianças e os jovens que têm deficiência realmente precisam de carinho especial, de
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professores especializados, nos quais é preciso investir. São 20% de gratificação que

existe apenas para um número reduzido - aliás, reduzido em relação ao universo.

Hoje as pessoas com deficiência são aproximadamente 10%.

Portanto, acreditamos que isso ajudará e não é uma economia. Precisamos de

professores especializados para trabalharem com as crianças e jovens com

deficiência - aliás, é direito deles - e de mais recursos para se comprarem mais livros

e se promoverem cursos. Queremos dizer que a Emenda nº 35 não é economia, pois

é muito importante para garantir os direitos das crianças e dos jovens com deficiência

no nosso Estado. Por isso queremos fazer um apelo para que a Emenda nº 35 seja

aprovada e não rejeitada.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 35. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 21 Deputados. Votaram “não” 26 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 35. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 4.689/2010 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº

52. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.663/2010, do Tribunal de Justiça,

que reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas e Deputados,

boa tarde. Sr. Presidente, antes de encaminhar o projeto do Tribunal de Justiça,
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permita-me dirigir breves palavras aos profissionais da educação. Quero-lhes dizer

que a batalha não está perdida, o projeto ainda tem tramitação na Comissão de

Fiscalização Financeira, há ainda votação em 2º turno. A luta continua, a participação

das trabalhadoras e dos trabalhadores e a atenção do Bloco PT-PMDB-PCdoB em

educação devem continuar. Precisamos estar atentos, não podemos perder a

esperança de ainda aprimorar o projeto da educação.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. No momento em que o Desembargador Sérgio

Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, encaminhou a esta Casa o projeto, a

Assembleia teve a sensibilidade de perceber ser temerária a votação. Houve

entendimento de que se mandasse a esta Casa um novo projeto a fim de garantir a

recomposição salarial dos servidores do TJMG em 2,14. Quero encaminhar

favoravelmente, garantindo também justiça para todos os servidores do Tribunal de

Justiça. Lamento que essa recomposição não seja feita ao longo de 2010, mas antes

tarde do que nunca. Ela passa a vigorar em janeiro de 2011. Parabenizo o Serjusmig,

na pessoa da Sandra; o Sinjus, na pessoa do Robert; o Sindjus, na pessoa do

Cláudio; e todos os que estão na luta, todos os que estão organizados pelo sindicato.

O sindicato é um instrumento legítimo, importante para garantir justiça, para garantir e

preservar os direitos de todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores. Parabéns

aos sindicatos do Tribunal de Justiça. Estamos aqui, de certa forma, encerrando

nosso compromisso. Parabenizo todos os Deputados que contribuíram garantindo

essa recomposição salarial para todos os servidores do TJMG. Encaminho

favoravelmente ao projeto.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.663/2010. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Paulo Guedes - Deputado Doutor Viana, Presidente, registro aqui o

nosso voto favorável ao projeto e às emendas. Registro também a tristeza de ver este

Plenário derrotar as emendas, tão importantes para a luta da nossa categoria.

Presidente Doutor Viana e companheiros da educação, como disse o nosso Líder

Padre João, perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra, porque temos o 2º
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turno e vamos continuar essa mobilização. Isso será de fundamental importância para

desmascarar um governo que mente, que governa para a mídia, que governa

querendo amordaçar este Estado, mostrando a realidade totalmente diferente do que

é. Por isso a mobilização de hoje tem um grande simbolismo: vocês mostraram a

verdade nesta Casa. Esperamos que, no 2º turno, possamos melhorar a mobilização

e que mais de 25 Deputados que não compareceram participem da votação; que

consigamos fazer a diferença, até mesmo apresentando outras emendas para o 2º

turno, conquistando algumas vitórias. O que valeu foi a mobilização, mas estamos

tristes com o posicionamento da bancada governista, rejeitando todas as nossas

emendas. Quero agradecer ao Deputado Délio Malheiros, da Bancada governista,

que votou conosco. Que os outros Deputados da Bancada governista façam como ele

e votem a favor dessa emenda, para que possamos assegurar a vitória da nossa

classe. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de parabenizá-los pela mobilização; não

abaixem a cabeça de maneira nenhuma. Essa é uma caminhada de milhas, que

começa com o primeiro passo. Vocês deram muitos e muitos passos para garantir a

justiça na remuneração dos servidores do Estado de Minas Gerais e, acima de tudo,

deram um longo passo rumo à melhoria das condições de trabalho, ensino e

investimento na educação. É fundamental que continuem com a mobilização, que o

Sind-UTE continue aguerrido, comunicando, informando e mobilizando o conjunto dos

servidores. A luta não para aí, ela só começou. De agora em diante, tenham certeza

de que, independentemente de quem esteja no Palácio da Liberdade, os governantes

vão respeitar os servidores da educação, porque sabem que eles não ficarão calados

nem cruzarão os braços. Eles irão à luta e exigirão seus direitos. Mas é importante

continuar a mobilização. Acabamos de assinar as emendas e as apresentaremos na

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que analisará o projeto em 2º

turno neste momento. É importante que vocês estejam lá, fazendo gestão junto aos

Deputados, e quem sabe possamos reverter a situação, incorporando algumas

emendas ao projeto. Lamento muito, pois apresentamos mais de 50 emendas que
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melhorariam o projeto significativamente, aperfeiçoando-o. O projeto, do jeito como

está, não agrada os servidores nem leva em conta os direitos adquiridos, os

quinquênios, a progressão, a promoção, e vários outros direitos da maneira como

deveria. Infelizmente, o projeto é aprovado sem aprovação das nossas emendas.

Ainda esperamos convencer os Deputados da base governista para a votação em 2º

turno, a fim de aperfeiçoar o projeto, que, como está, não faz justiça aos servidores.

Eles merecem muito mais, e queriam algo simples. É importante que as pessoas que

estão em casa escutem e analisem o que uma professora me disse: eles querem,

simplesmente, dois salários mínimos, o piso. O professor quer que seja cumprida

uma lei federal que estabelece um piso, que o professor receba um salário inicial em

torno de dois salários mínimos. Isso é muito pouco. Não é nada para um Estado cujo

orçamento é de mais de R$40.000.000.000,00, que tem uma das maiores economias

do País e todas as condições para agir: teve condição, por exemplo, de fazer o

Centro Administrativo, por quase R$2.000.000.000,00, e de comprar dois caveirões.

O próprio Satori, ex-Subsecretário de Defesa Social e um dos maiores especialistas

em segurança pública, que fez parte do governo Aécio, achou um absurdo o Estado

de Minas Gerais comprar dois caveirões, pois não há necessidade de haver caveirão

em nosso Estado. Será que isso foi feito para reprimir servidores? O próprio

Subsecretário criticou essa medida, dizendo-a a mais louca do mundo, pois não há

motivo para este Estado comprar dois caveirões, justificáveis pela realidade do Rio de

Janeiro, não pela nossa. Existe dinheiro para outras coisas, mas, infelizmente,

sempre há mil e uma desculpas para não valorizar os servidores, que sempre ficam

em último lugar. Manifesto, então, a minha solidariedade e o apoio do Bloco PT-

PMDB-PCdoB, dizendo que essa luta tem de continuar com muita força e

intensidade. Vocês não podem abaixar a cabeça, de maneira alguma, e podem contar

com o nosso apoio: professor tem de ser respeitado e valorizado. Infelizmente, o

projeto não passou como deveria, mas vamos continuar a luta. De agora em diante, a

coisa vai ser diferente, porque os servidores não aceitam mais e estão mobilizados

nos 853 Municípios de Minas Gerais. Em cada Município há um professor, cuja

função é conversar com os estudantes e educá-los, zelando pela formação da nossa

juventude, com o apoio da nossa sociedade. Pela primeira vez, a nossa sociedade
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conseguiu compreender a situação, para furarmos esse bloqueio da grande imprensa

e realmente vermos quanto ganha um professor, que tem salário inicial menor do que

um salário mínimo. Isso é uma vergonha para o nosso Estado. Parabéns. Continuem

a luta. Vamos agora para a Comissão.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, Deputados e servidores da educação,

em relação à educação, quero dizer que, como eu havia dito aos professores, votei

segundo minhas convicções, de que não arredei pé: votei integralmente de acordo

com o que entendia ser de interesse dos professores. Quero apenas fazer esse

registro, dizendo que, por ser esta uma casa democrática, respeito profundamente

quem pensa de maneiras diferentes. Em relação ao Judiciário, Presidente, tenho dito

que o Tribunal de Justiça cumpriu com o compromisso firmado com esta Casa, na

presença deste Deputado, pelo ex-Presidente Sérgio Resende e pelo atual

Presidente do Tribunal, Desembargador Cláudio Costa, ao encaminhar a esta Casa o

projeto de aumento de 10,14%. Havíamos apresentado emenda e, em acordo com o

Tribunal, ficou aquele órgão de encaminhar a esta Casa o projeto, o que de fato fez.

Colocamos em votação o projeto, do qual somos relator na Comissão de

Administração Pública, em prazo-recorde, como fizemos com o projeto dos

professores e com todos os projetos de interesse dos servidores. Em relação ao

Judiciário, creio que havia uma injustiça. Conheço aquele Tribunal em razão da minha

militância de mais de 20 anos e vejo que, assim como os trabalhadores da educação,

são também abnegados os trabalhadores do Tribunal de Justiça. Cumprimento aqui o

Oficial Waltinho, de Santos Dumont, que para mim representa a síntese do

pensamento daqueles trabalhadores que cumprem rigorosamente a função de

colaborar para que a Justiça seja cada dia mais ágil e justa e para que atenda aos

interesses dos jurisdicionados. Rogamos a esta Casa também, Sr. Presidente, que

faça mais um esforço para aprovação dos projetos que estão na pauta,

especialmente o da Polícia Civil, que precisa ser publicado e aprovado até a próxima

terça-feira. Ontem, ficamos votando até às 2h30min. Hoje, convocados, estamos aqui

votando. Se preciso, estaremos aqui amanhã, domingo, segunda-feira e terça-feira.

Trabalhar e votar o que interessa à sociedade é obrigação dos Deputados. Da forma

como está a pauta, creio que a sociedade é quem ganhará; projetos tão importantes
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foram votados, especialmente o do Judiciário e o dos professores. Eles precisam ser

melhorados, sim. É preciso que haja mais avanços porque os professores deste

Estado, se não jovens, são aqueles que têm a responsabilidade da educação.

Apenas a educação transformará este país. Ontem, fiquei admirado ao ouvir o

discurso da Senadora Marina Silva, uma pessoa que, até os 16 anos, era analfabeta,

não sabia o número do ônibus que devia pegar para ir para casa. Hoje, é reconhecida

como uma das pessoas mais inteligentes e com maiores possibilidades de mudar o

mundo, pois tem reconhecimento internacional. Como disse essa Senadora: tudo isso

ocorreu pela educação. Devemos tratar com enorme respeito os professores deste

Estado. O meu compromisso foi assumido e cumprido, ou seja, votei todas as

propostas que, no meu entendimento, seriam benéficas aos professores. Assim,

reassumo o compromisso de novamente, em qualquer votação nesta Casa, estar

permanentemente ao lado dos professores e dos servidores da Justiça.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, no que diz respeito à votação do piso

salarial dos professores, acho que perdemos uma batalha, mas ainda não perdemos

a guerra. Mais uma vez, convoco essa categoria à luta para que, na segunda-feira, às

11 horas, aqui no Plenário da Assembleia, votemos o projeto em 2º turno. Até lá,

teremos todo o final de semana para, quem sabe, demovermos os nossos colegas

Deputados que não tiveram a grandeza de, como mulher e homem públicos, estar

presentes no Plenário da Casa. Vinte e seis Deputados se ausentaram. Quem sabe

não os convençamos a estar aqui na segunda-feira, para que possamos garantir as

emendas? Da mesma forma, podemos mostrar também aos Deputados da base

governista que o objetivo do projeto é atender ao interesse da educação de Minas

Gerais e aos professores, e não simplesmente aos interesses eleitoreiros do governo

de plantão. Fica aqui o nosso apelo: que segunda-feira, às 11 horas, todos os

professores e os que defendem a educação estejam novamente no Plenário desta

Casa. Aproveitem para enviar “e-mails”, telefonar ou procurar os seus Deputados na

base para trazê-los aqui na segunda-feira. Quem sabe, na última cartada, possamos

ainda garantir o tão sonhado desejo dos professores: ter um piso salarial verdadeiro,

mas sem perder direitos. Esse é o nosso registro. Sr. Presidente, no que diz respeito

à votação do projeto relativo aos servidores do Tribunal de Justiça; de forma muito
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especial parabenizo o Serjusmig, o Sinjus e a importante mobilização dos sindicatos

dessa categoria que estiveram presentes em todo o ano. Quase no apagar das luzes,

conseguiram a votação da recomposição de 10,14%, percentual mais que justo, para

os nossos serventuários da Justiça. Não posso deixar de registrar e reconhecer

também, publicamente, o importante papel do Desembargador Sérgio Resende, ex-

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Durante os anos em que lá

permaneceu, esse Desembargador teve um excelente comportamento, cumprindo

tudo o que combinou e negociou conosco. Na minha visão, encerrou o seu mandato

no Tribunal de Justiça com nota 10. Agora, o Desembargador Cláudio Costa, atual

Presidente, também já inicia o seu mandato com bom posicionamento. Enviar o

projeto e cumprir o compromisso do pagamento aos serventuários é importante.

Quero parabenizar a direção do Tribunal de Justiça e o Desembargador Cláudio

Costa. E ainda gostaria de dizer ao ilustre Desembargador Cláudio Costa que ele terá

muito serviço pela frente para dar continuidade ao trabalho do Desembargador Sérgio

Resende, como instalar a Comarca de Belo Oriente, criada há 17 anos. Fizemos uma

visita a Belo Oriente, acompanhados do Desembargador Sérgio Resende, ex-

Presidente do Tribunal de Justiça. O Prefeito Humberto está construindo a nova sede

do fórum. Então é importante que a Comarca de Belo Oriente seja implantada

imediatamente, a fim de fazer jus ao princípio de que a Justiça tem de estar perto do

povo, perto do seu jurisdicionado, ser eficiente, eficaz e promovida a tempo e a hora.

Da mesma forma, também é importante que essa nova direção do Tribunal de Justiça

inicie imediatamente a construção do fórum de Contagem, uma das maiores cidades

do Estado de Minas Gerais, onde há grande movimentação, mas ainda funciona em

um edifício da década de 30. O edifício é apertado e não sofreu nenhuma reforma. Já

existe um terreno à disposição da Prefeitura de Contagem, conseguido por meio da

nossa Prefeita Marília Campos, para se iniciar imediatamente as obras do novo

fórum. Parabéns aos servidores do Tribunal de Justiça. O reajuste de vocês é mais

que merecido. Em tudo que for a favor da valorização dos serventuários da Justiça,

podem contar com o apoio deste Deputado. Desejo felicidade ao Desembargador

Sérgio Resende, ex-Presidente do Tribunal. Parabéns ao Desembargador Cláudio

Costa, que começou o seu mandato muito bem.
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Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.663/2010 (À sanção.).

Declaração de Voto

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, senhores e senhoras que

acompanham esta produtiva tarde de trabalho na Assembleia Legislativa. Se, por um

lado, produtiva do ponto de vista da presença dos Deputados que compareceram

aqui para votação desses importantes projetos, lamentavelmente não posso dizer o

mesmo em relação àquilo que foi conquistado - entre aspas - pelos professores, com

a aprovação desses projetos, e não a aprovação das emendas trazidas a este

Plenário. Há um princípio bíblico, Sr. Presidente, muito importante, que traz as

palavras do sábio Rei Salomão - V. Exa. conhece muito bem a história bíblica e os

livros escritos por ele -, em um dos seus livros, o Livro de Provérbios, 22:6. Creio que

Salomão era um homem que tinha uma profunda preocupação com a educação a

ponto de ter escrito, de ter inspirado esta pérola: “Ensina à criança o caminho em que

deve andar e, ainda quando for velha, não se desviará dele”. Portanto, entendemos,

Sr. Presidente, que os professores, as professoras, os profissionais, de um modo

geral, da área de ensino do nosso Estado, têm nas mãos uma responsabilidade muito

grande: compartilhar com os pais a boa formação, a boa educação dos nossos filhos.

Como disse aqui, instantes atrás, temos hoje um custo altíssimo para manter um

preso no nosso sistema prisional. Um preso custa em torno de R$2.500,00 para nós,

cidadãos mineiros. Eu não sei até quando continuaremos nesse viés contraditório de

não valorizar os profissionais de educação e conviver com a massa superlotada das

nossas prisões. Quero crer, Sr. Presidente, que o projeto votado e aprovado nesta

tarde e noite pode ser, sim, ainda que não tenha trazido nenhum ganho, a abertura

para que, no próximo governo, que se estabelecerá em 1º/1/2011, esse projeto

continue sendo discutido. E o nosso novo governante, seja ele quem for, tenha

compreensão e sensibilidade para saber que, se não valorizarmos os profissionais da

educação, continuaremos a conviver com os nossos presídios superlotados, pagando

altíssimo preço por essa superlotação. Quero crer, Sr. Presidente, que esta Casa tem

responsabilidade. E o Bloco PT-PMDB-PCdoB não fugiu a sua responsabilidade.
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Quero parabenizar a liderança do movimento sindical, no caso dos professores,

especialmente a Beatriz. Ela é uma jovem inteligente, combativa e guerreira, que aqui

esteve fazendo a defesa dos interesses da categoria. Não podemos esquecer os

servidores da Justiça, e, fazendo justiça ao Dr. Sérgio, como bem disse o meu

companheiro Deputado Carlin Moura, ele foi um homem de palavra. Cumpriu aquilo

que ele prometeu aos servidores da Justiça, dando esse aumento que ora foi

aprovado nesta Casa. Sr. Presidente, espero que cada pessoa que me assiste agora

pela TV Assembleia, de toda nossa querida Minas Gerais, especialmente os

profissionais da educação, saibam que lutamos para atendê-los em suas

reivindicações e que poderiam ter sido mais bem atendidos, por direito e por justiça,

com a aprovação das emendas que não foram aprovadas. Sr. Presidente, deixo aqui

o registro: terminamos uma batalha e outras batalhas virão. Estamos em uma guerra,

e guerras são compostas por muitas batalhas. Espero que, ao final, a classe

trabalhadora do nosso Estado, especialmente os trabalhadores do ensino, tenham o

seu valor devidamente reconhecido. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 28, às 11 e

às 20 horas, nos temos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/6/2010

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
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e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Wagner de Oliveira Cavalieri, Juiz de Direito,

encaminhando cópia do ofício remetido ao Defensor Público-Geral no qual solicita

imediata reposição dos quadros da Defensoria na Vara de Execuções Criminais de

Contagem; Havilá Sá Freire Junior, Juiz Arbitral de Direito, encaminhando denúncia

sobre suposto abuso de autoridade em Juiz de Fora; Haroldo Cunha Abreu, Prefeito

Municipal de Prudente de Morais, informando que celebrou contrato com a Caixa

Econômica Federal para efetuar o pagamento dos servidores públicos municipais; e

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa

Social (3); Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente Regional no Estado do

Departamento de Polícia Federal; Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da

Assessoria Institucional da PMMG; Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig

(10/6/2010); Robson Lucas da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa

Social; Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas (18/6/2010).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.327 e

6.344/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.409, 4.424, 4.468 e

4.469/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite, Rômulo Veneroso, Tenente Lúcio e Sargento Rodrigues (3)

em que solicitam seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências

para conceder a promoção por ato de bravura e a aposentadoria integral ao Agente

de Polícia Marcos Roberto do Nascimento Pereira, que ficou paraplégico após intervir

em assalto no Município de Belo Horizonte; seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de providências para criar órgão subordinado à Secretaria de Defesa

Social responsável pela gestão de política pública em questões relativas à vitimização

dos servidores da área de segurança pública; seja encaminhado à Subsecretaria de
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Atendimento às Medidas Socioeducativas pedido de informações sobre quais são os

equipamentos de segurança disponibilizados aos Agentes de Segurança

Socioeducativos para o exercício de suas funções; da Deputada Maria Tereza Lara e

dos Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio (3) em que solicitam

seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para adotar os

Programas de Controle Médico da Saúde Ocupacional, previstos na Norma

Regulamentadora nº 7, baseada nos arts. 168 e 169 da CLT; seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Varginha pedido de providências para apurar denúncia de

assédio moral contra integrantes da guarda municipal local; seja encaminhado à

Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para efetuar a

remoção da Agente de Segurança Penitenciária Luciene Ângela de Lima, atualmente

lotada no Presídio de Nova Serrana, para uma unidade prisional próxima de Belo

Horizonte, tendo em vista o fato de sua gravidez ser de alto risco, o que dificulta o

deslocamento de sua residência em Contagem até o local de trabalho. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Maria Tereza Lara, Presidente - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2010

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e

Délio Malheiros (substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da

Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a

Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados Mauri Torres, Ivair Nogueira, Sargento

Rodrigues, Padre João, Luiz Humberto Carneiro, Weliton Prado, Carlos Gomes,

Gustavo Corrêa, Carlin Moura e Paulo Guedes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e faz a

leitura de comunicação do Deputado Agostinho Patrus Filho justificando sua ausência

na reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.663/2010 (relator:

Deputado Lafayette de Andrada); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.689/2010, pela rejeição das Emendas nºs 1 a 51 e pela aprovação da Emenda nº

52 ao Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); do Projeto de Lei nº

4.485/2010 com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e a

Emenda nº 6, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Lafayette de

Andrada); e do Projeto de Lei nº 4.489/2010 (relator: Deputado Inácio Franco). O

parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 60/2010 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas

nºs 1 a 5, da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição das Emendas nºs 6

e 7, da Comissão de Administração Pública, tem a sua discussão adiada a

requerimento do Deputado Jayro Lessa aprovado pela Comissão. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e para as

reuniões extraordinárias hoje, às 17 e às 20 horas, e dia 28/6/2010, às 11 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa - Tiago

Ulisses.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/6/2010

Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Luiz Humberto Carneiro e Ademir Lucas (substituindo o Deputado

Dimas Fabiano, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente

suspende a reunião. Reabertos os trabalhos às 13h51min, com a presença da

Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Luiz Humberto Carneiro e Ademir

Lucas (substituindo o Deputado Dimas Fabiano, por indicação da Liderança do BSD).

A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase

de redação final e acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.689/2010, do qual

designou como relator o Deputado Ademir Lucas. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.689/2010. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a

reunião de logo mais às 20 horas, convoca os membros da Comissão para as

próximas reuniões extraordinárias de amanhã, dia 29, às 9h30min, 14h30min e

20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.099/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Promocional dos Alcoólicos, Pais e

Amigos dos Adictos e Alcoolistas Fazendinha Gota de Esperança, com sede no

Município de São Gotardo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.099/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Promocional dos Alcoólicos, Pais e Amigos dos Adictos e Alcoolistas

Fazendinha Gota de Esperança, com sede no Município de São Gotardo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a

remuneração dos Diretores, Conselheiros e detentores de cargo eletivo ou de

confiança; e o art. 40 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio será

destinado à instituição Grupo Renascente Unidade Serviço e Recuperação.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.099/2009.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ademir Lucas - Gláucia

Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.129/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Nova União Amigos

Caminhoneiros da Região, com sede no Município de Pratápolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.
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Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.129/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Nova União Amigos Caminhoneiros da Região, com sede no Município

de Pratápolis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 11 determina que

as atividades de seus dirigentes não são remuneradas; e o art. 40 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio será destinado a entidade filantrópica

sediada no Município de Pratápolis.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.129/2009.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gláucia Brandão -

Rosângela Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.644/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Sócio Cultural Ipabense - Ascipa -, com

sede no Município de Ipaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/6/2010 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.644/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Sócio Cultural Ipabense - Ascipa -, com sede no Município de Ipaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e sócios não serão

remuneradas; e, no art. 33, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº

9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público - Oscips -, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, e que

tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.644/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir Lucas - Gláucia

Brandão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.646/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Creche Comunitária Olívia Vieira de Assis, com sede no Município

de Timóteo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/6/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.646/2010 pretende declarar de utilidade pública a Creche

Comunitária Olívia Vieira de Assis, com sede no Município de Timóteo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 27, que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não serão

remuneradas; e no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e sediada no Município de

Timóteo.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.646/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.647/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Projeto Social Vida Plena – PSVP –, com

sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.647/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Projeto Social Vida Plena – PSVP –, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 33, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 39, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.647/2010 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Projeto Social

Vida Plena – PSVP –, com sede no Município de Ipatinga.”.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.700/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.700/2010, de autoria do Governador do Estado, “estabelece

as tabelas de vencimento básico das carreiras policiais civis de que trata a Lei

Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, e fixa parâmetros para a concessão de

reajuste aos servidores das carreiras de natureza administrativa da Polícia Civil”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/6/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

O Anexo que acompanha a proposta em epígrafe altera as tabelas de vencimento

básico das carreiras de Delegado de Polícia, Médico-Legista, Perito Criminal,

Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia, das quais trata a Lei Complementar nº

84, de 25/7/2005.

Ademais, é assegurada aos servidores das carreiras de Auxiliar da Polícia Civil,

Técnico Assistente da Polícia Civil e Analista da Polícia Civil, das quais trata a Lei nº

15.301, de 10/8/2004, a concessão de reajustes salariais nas mesmas datas e com

os mesmos índices utilizados para as carreiras policiais civis de que trata a Lei

Complementar nº 84, de 2005.

Em síntese, esse é o conteúdo da proposta em análise, que não apresenta nenhum
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vício jurídico relacionado à iniciativa e à competência normativa na matéria.

Segundo informa a mensagem que acompanha o projeto de lei, sua razão de ser

decorre da necessidade de adequação das tabelas de vencimento básico às

mudanças operadas na estrutura das carreiras policiais civis, conforme a previsão

constante em projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar nº 84, de

2005. Propõe-se seja redefinido o grau B do último nível das carreiras mencionadas,

permanecendo os demais valores segundo os patamares vigentes, acrescidos do

reajuste de 15% concedido por meio da Lei nº 18.802, de 31/3/2010.

Também, no ensejo, propõe-se seja instituída a tabela de vencimento básico da

carreira de Investigador de Polícia, decorrente da fusão das carreiras de Auxiliar de

Necropsia e Agente de Polícia, conforme a previsão constante no projeto de lei

complementar anteriormente citado.

A mensagem de encaminhamento da matéria informa, ainda, que a definição dos

valores da tabela salarial do Investigador de Polícia teve como parâmetro os valores

de vencimento básico vigentes para as carreiras de Auxiliar de Necropsia e Agente de

Polícia.

Por último, está sendo proposto dispositivo que visa a assegurar aos servidores das

carreiras de Auxiliar da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia Civil e Analista da

Polícia Civil, das quais trata a Lei nº 15.301, de 10/8/2004, a concessão de reajustes

salariais nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para as carreiras

policiais civis das quais trata a Lei Complementar nº 84, de 2005.

Do ponto de vista financeiro, aspecto ainda a ser examinado com mais detalhe pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sobretudo no que tange ao

necessário relatório de impacto, reproduz-se a fala da Secretária de Planejamento e

Gestão atinente à mensagem em referência: “Todos os valores de impacto financeiro

decorrentes das propostas contidas no presente projeto foram aprovados pela

Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tendo em vista a

disponibilidade financeira e orçamentária, bem como os limites de despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Tem-se, pois, forte indicativo de que a matéria poderá, ao final de sua tramitação,

ser aprovada nesta Casa Legislativa.
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Por outro lado, por se tratar de ano eleitoral, é preciso verificar as implicações da

proposta relativamente ao que dispõe a Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, Lei

das Eleições.

O art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal torna “nulo de pleno direito o ato que

provoque aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias

anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão”. O escopo da

norma é impedir que, em fim de mandato, o titular de Poder ou órgão pratique atos

que aumentem o total de despesa com pessoal, comprometendo o orçamento

subsequente ou, até mesmo, superando o limite imposto pela lei, ficando para o

sucessor a incumbência de adotar as medidas necessárias para alcançar o ajuste.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro: “Assim, nada impede que atos de investidura

sejam praticados ou vantagens pecuniárias sejam outorgadas desde que haja

aumento de receita que permita manter o órgão ou Poder no limite estabelecido no

art. 20 ou desde que o aumento da despesa seja compensado com atos de vacância

ou outras formas de diminuição da despesa com pessoal”. (“Comentários à Lei de

Responsabilidade Fiscal”, 4ª ed., 2009.)

O prazo máximo para a aprovação da lei, no âmbito do Poder Executivo estadual,

ainda não se esgotou, razão pela qual a proposta pode regularmente tramitar nesta

Casa.

Quanto ao disposto na Lei das Eleições, o inciso VIII do art. 73, combinado com o

art. 7º, proíbe que qualquer agente público, nos 180 dias antes do pleito (a partir de

6/4/2010, conforme a Resolução nº 23.089, do TSE) e até a posse dos eleitos,

realize, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores

públicos a qual exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do

ano da eleição.

No entanto, o projeto em análise cuida somente de alterar a tabela de vencimentos

dos servidores que menciona. Sobre o tema, destacamos o entendimento do Ministro

Fernando Neves, do Tribunal Superior Eleitoral: “A aprovação, pela via legislativa, de

proposta de reestruturação de carreira de servidores não se confunde com revisão

geral de remuneração e, portanto, não encontra obstáculo na proibição contida no art.
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73, inciso VIII, da Lei nº 9.504, de 1997 (Res. nº 21.054, de 2/4/2002, do TSE)”.

Ressalte-se, por fim, que o reajuste previsto deve observar, ainda, o disposto no art.

169 da Constituição da República, segundo o qual a concessão de qualquer

vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação

orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal e aos

acréscimos dela decorrentes e se houver autorização específica para tanto na Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Conclusão

Fundamentados no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.700/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Rosângela Reis - Ademir Lucas - Gláucia

Brandão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.215/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

O Projeto de Lei n° 2.215/2008, do Governador do Es tado, que aprova o Plano

Estadual de Educação de Minas Gerais, foi aprovado no 1° turno, na forma do

Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 38, 41, 43 e 44 e com as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 5 a 8, 10, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 39, 40, 42 e 46.

Retorna agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos

termos do art. 102, VI, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno, segue, anexa, a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

Na forma do vencido, a proposição em epígrafe tem por objetivo instituir o Plano

Decenal de Educação do Estado, para o período de 2010 a 2019.

No decorrer das discussões em 1º turno, que se iniciaram em março de 2009, com

o debate público “Plano Decenal: metas e ações estratégicas para a educação de

Minas Gerais”, diversas contribuições foram incorporadas ao projeto original,

resultantes de consultas à sociedade e ao Poder Executivo e do profícuo trabalho
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realizado nesta Casa Legislativa, especialmente na Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, que apresentou o Substitutivo nº 1, o qual consubstanciou

os aperfeiçoamentos advindos dos debates e estudos realizados para subsidiar a

proposição. O substitutivo, aprimorado pelas sugestões apresentadas em Plenário

por diversos parlamentares, resultaram na matéria que reexaminamos em 2º turno.

Nessa oportunidade, propomos algumas alterações no texto do vencido, com o

intuito de aperfeiçoar alguns pontos de seu conteúdo que não poderiam prescindir de

uma reavaliação, pois trata-se de matéria de grande complexidade, abrangência e

repercussão no desenvolvimento das políticas públicas do setor educacional do

Estado. As emendas sugeridas resultam de consultas ao Poder Executivo e de

contribuições desta Comissão, que buscou, desde o início da tramitação do projeto,

manter o texto atualizado, tanto quanto possível, em face de situações fáticas e

fatores contingenciais que influenciam direta ou indiretamente o contexto no qual a

nova norma será inserida.

Passemos, assim, à abordagem das emendas apresentadas neste parecer.

Nos itens 1.1.6, 2.1.6, 3.2.9, 5.1.4, 6.1.6 e 8.1.5, relativos à alimentação escolar na

educação básica, estabelece-se que o Estado destinará à aquisição regionalizada de

produtos da agricultura familiar pelo menos 30% dos recursos utilizados para

suplementar a ação do governo federal.

Na forma proposta no vencido, o Estado estaria, portanto, desobrigado de seguir a

determinação relativa ao percentual de 30% nas ações executadas com recursos

próprios, como, por exemplo, no caso das escolas de tempo integral. Faz-se

necessário, pois, alterar o texto de forma que esse percentual se refira ao total dos

recursos aplicados pelo Estado na alimentação escolar, e não apenas aos recursos

suplementados por ele.

Quanto à determinação de que a aquisição dos produtos utilizados na alimentação

escolar seja regionalizada, parece-nos desnecessária e, de certa forma, contraditória,

em razão da legislação pertinente. Segundo o inciso V do art. 2º da Lei Federal nº

11.947, de 16/6/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar, e o

inciso IV do art. 3º da Resolução CD-FNDE nº 38, de 16/7/2009, que regulamentou

essa lei, o apoio ao desenvolvimento sustentável é uma diretriz da alimentação
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escolar, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados,

produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos

empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas

e de remanescentes de quilombos.

Assim, propomos as Emendas nºs 1, 2, 19, 21, 22, 23, para dar nova redação aos

itens que dispõem sobre a alimentação escolar na educação básica.

Nos itens 2.2.4, 3.2.7 e 8.2.5 do Anexo I do vencido, concernentes à ampliação

progressiva do número de escolas públicas que desenvolvam atividades em horários

extraturno e no fim de semana, determina-se que sejam desenvolvidos projetos

socioeducativos e esportivos, com a contratação de profissionais habilitados, para

atender, no prazo de cinco anos, 40% e, no prazo de 10 anos, 80% dos alunos do

ensino fundamental e médio, priorizando-se os que se encontram em condição de

maior vulnerabilidade social. Cabe-nos lembrar que essa determinação não estava

prevista no texto original da proposição, sendo, pois, resultante de emenda

parlamentar durante a tramitação da matéria no 1º turno.

Apesar do mérito do conteúdo incorporado ao vencido em relação àqueles itens,

inexiste levantamento técnico de qualquer natureza que garanta, nos percentuais e

prazos propostos, a oferta de atividades socioeducativas e esportivas aos alunos dos

ensinos fundamental e médio. Ponderamos, neste caso, que seria mais plausível a

criação de condições para que as atividades no horário extraturno e nos fins de

semana fossem gradualmente implantadas e efetivamente oferecidas. Por esse

motivo, somos pela supressão dos prazos e percentuais determinados no vencido.

Além da supressão dos prazos, outra alteração nos parece necessária nos itens

mencionados. O texto do vencido prevê a realização de projetos socioeducativos e

esportivos nos horários extraturno e nos fins de semana. Se é claro o que se quer

dizer em relação a projetos esportivos, não é claro o que se propõe em relação aos

projetos socieducativos, pois não se define com precisão o que é socioeducação ou

ação socioeducativa.

Propomos, portanto, a substituição da expressão “projetos esportivos e

socioeducativos” pela expressão “projetos sociais, esportivos, culturais e de lazer” no

texto do vencido do projeto em análise. Dessa forma, acreditamos que os dispositivos
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em que a expressão está inserida se tornariam mais precisos e abrangentes. O termo

sugerido foi escolhido com base no entendimento de que a oferta de atividades que

envolvessem o reforço escolar, a aquisição dos princípios de cidadania, a cultura, o

esporte e o lazer contribuiria para o surgimento de comunidades escolares que

apoiem de fato os estudantes e suas famílias.

Considerando as alterações julgadas necessárias nos itens 2.2.4, 3.2.7 e 8.2.5,

apresentamos as Emendas nºs 9, 18 e 25.

No que tange às metas para os ensinos fundamental e médio, propõe-se, por meio

das Emendas nºs 3 a 8 e 11 a 17, nova organização dos dispositivos, com o

desmembramento das metas 2.2.1 e 3.2.1 de acordo com cada aspecto abordado

para a implantação de padrões de atendimento relacionados à infraestrutura, aos

equipamentos e mobiliários, aos recursos humanos, à gestão escolar, entre outros. A

nova redação proposta considera de forma mais realista a diversidade das escolas

em todo o Estado, que têm situações distintas, alunado e portes variados, o que

contraindica o estabelecimento de um padrão universal no texto da lei.

Destacamos as alterações promovidas nas metas 2.2.1.b e 3.2.1.b, do ensino

fundamental e do ensino médio, por meio das Emendas nºs 5 e 13. As referidas

metas dispõem acerca da instalação progressiva de quadras esportivas cobertas em

escolas da rede estadual de ensino. A alteração ora proposta, a qual reproduz

parcialmente a redação do projeto original, justifica-se em razão da diversidade de

infraestrutura existente nos estabelecimentos de ensino do Estado, mas considera,

em contrapartida, os avanços alcançados no decorrer da tramitação do projeto em

epígrafe. Desse modo, sugerimos que as metas de ambos os níveis de ensino sejam

ampliadas em 10% em relação à proposição original.

Quanto às bibliotecas escolares, abordadas em metas específicas para os ensinos

fundamental e médio, também é preciso considerar que as distintas realidades das

escolas estaduais demandam tratamentos diferenciados. Em escolas menores, a

orientação de um profissional na constituição do acervo e na supervisão das

atividades deve ser assegurada, mas não é necessária sua permanência na escola

em tempo integral. Nas grandes escolas, entretanto, em virtude da dimensão e

complexidade do acervo bibliográfico e do número de alunos, é preciso que haja
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profissional habilitado em atividade durante todo o período de funcionamento escolar.

Tais alterações constam nas Emendas nºs 7 e 15.

O acompanhamento social nas escolas estaduais, estendido ao nível fundamental

por emenda acatada por esta Comissão em 1º turno, é objeto das Emendas nºs 10 e

20, que incidem sobre os itens 2.2.14 e 3.2.16 e incluem no texto menção à parceria

entre as escolas e os órgãos de assistência social do Estado, importante fator para o

sucesso e a ampliação desse atendimento.

Na forma aprovada em 1º turno, o projeto de lei em tela propõe desenvolver e

consolidar, em três anos, modelo de organização e funcionamento das escolas

indígenas, do campo e das comunidades de remanescentes de quilombos, evitando-

se a transferência de alunos de escolas do campo para as escolas em área urbana.

Conforme princípio de ação educacional e pedagógica adotado pelo Estado, o

objetivo precípuo em relação a essas modalidades de ensino é desenvolver e

consolidar suas escolas e não reduzi-las. Esse é o motivo pelo qual o texto original do

Plano Decenal de Educação já previa um prazo de cinco anos para a concretização

dessa meta. Dada a relevância da matéria, após analisá-la cuidadosamente, esta

Comissão reduziu o prazo previsto para três anos, proposta que foi incorporada ao

vencido.

Com a consolidação das escolas indígenas, do campo e das comunidades de

remanescentes de quilombos, torna-se dispensável o trecho do item 8.2.4 do Anexo I

relativo à transferência de alunos de escolas do campo para escolas em área urbana,

cujo acréscimo foi aprovado durante a tramitação do projeto no 1º turno. Por essa

razão, apresentamos a Emenda nº 24, que propõe a supressão do trecho

mencionado.

O item 10.1.6, que versa sobre o Piso Salarial Profissional Nacional – PSPN – para

o magistério da educação básica, foi incluído na proposição em atendimento ao

clamor dos servidores da educação básica, durante os debates do fórum técnico em

2009, que argumentaram, com legitimidade e justiça, que o tema valorização dos

profissionais da educação não poderia prescindir de uma abordagem sobre a política

remuneratória adotada para a categoria. A emenda apresentada em Plenário pelo

Deputado Carlin Moura veio aprimorar a redação do Substitutivo nº 1. No entanto,
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consideramos que se faz necessário um reparo na redação, suprimindo a menção à

forma de atualização anual do valor do piso. A alteração visa a prevenir possível falha

na futura norma, uma vez que a Lei nº 11.738, de 2008, que institui o PSPN, além de

encontrar-se “sub judice”, com decisão liminar no que se refere ao conceito de piso

salarial a ser aplicado ao caso, está sendo rediscutida, agora no Legislativo, também

quanto ao índice a ser utilizado para atualização do valor do piso.

O Governo Federal encaminhou o Projeto de Lei nº 321/2009, que já se encontra

em apreciação pelo Senado e altera a forma de atualização do PSPN conforme a

variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – nos 12

meses anteriores à data do reajuste. Com o fim de se evitar qualquer incongruência

entre a norma estadual e a federal, na hipótese de o citado projeto de lei ser

aprovado, sugerimos que se mantenha apenas a referência ao cumprimento da

legislação que institui o PSPN. Essas considerações fundamentam a Emenda nº 26.

A Emenda nº 27 torna mais precisa a redação do item 11.1.11, ao explicitar que os

nutricionistas habilitados para coordenação das ações de alimentação escolar estarão

vinculados ao órgão central da Secretaria de Estado de Educação e às

Superintendências Regionais de Ensino.

Por meio da Emenda nº 28, sugerimos a supressão da realização de conferências

estaduais de educação, com foco no PDDEMG, uma vez que, no projeto de lei que

encaminha o plano, já está prevista a sua avaliação bienal, em articulação com a

sociedade e a Assembleia Legislativa.

O tema “Diálogo entre as redes de ensino e sua interação” trata da necessária

articulação entre os entes federativos para o atendimento do direito à educação. Esse

tema está no foco dos debates em torno do novo Plano Nacional de Educação, que

entrará em vigor a partir de 2011 e deverá propor novos parâmetros para o regime de

cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na oferta da

educação. Não é oportuna a referência, na meta 12.2.1 constante do vencido, a um

sistema único da educação básica, pois os parâmetros a serem adotados

nacionalmente ainda não foram definidos, motivo pelo qual propomos a Emenda nº

29, que suprime a expressão do texto.

No caso de o Plano Nacional instituir novas diretrizes para a regulamentação do
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que a Constituição denomina de “regime de cooperação” entre os entes federados, as

inovações poderão ser incorporadas ao Plano Decenal de Educação de Minas Gerais

nas revisões já previstas, a serem realizadas a cada dois anos.

A Emenda nº 30 sugere que o texto da alínea “c” da meta 12.2.1 não faça menção à

rede privada de ensino, uma vez que a adesão das escolas particulares às metas do

PDEEMG é voluntária.

A colaboração entre Estados e Municípios na oferta do transporte escolar é objeto

da meta 12.2.2. Propomos, por meio da Emenda nº 31, substituir a expressão

“repasse integral”, constante no vencido, por “repasse conforme os custos apurados”,

mais adequada à sistemática adotada pelos convênios, tanto no que se refere às

parcelas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE –, quanto no

que diz respeito aos recursos e programas complementares do Estado destinados

aos Municípios.

Por fim, esta Comissão propõe, por meio da Emenda nº 32, uma alteração na

vigência do Plano Decenal de Educação, que passaria a ser de 2011 a 2020, com o

intuito de que as adequações necessárias a sua implantação possam ser realizadas,

em especial no que se refere ao ciclo orçamentário do Estado, que compreende as

Leis do Plano Plurianual de Ação Governamental, de Diretrizes Orçamentárias e do

Orçamento Anual. Além disso, é importante que a implantação de suas metas e

ações estratégicas estejam em sintonia com o Plano Nacional de Educação, que irá

vigorar pelo mesmo período.

Conclusão

Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.215/2008, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 32, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao item 1.1.6 do Anexo I a seguinte redação:

“1.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade adequada às especificidades de crianças na faixa etária de 0 a 5

anos, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na

alimentação escolar, pelo menos 30% (trinta por cento) para aquisição de produtos da
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agricultura familiar.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao item 2.1.6 do Anexo I a seguinte redação:

“2.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade nas escolas de ensino fundamental da rede estadual,

destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na alimentação

escolar, pelo menos 30% (trinta por cento) para aquisição de produtos da agricultura

familiar.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao item 2.2.1 do Anexo I a seguinte redação:

“2.2.1 – Implantar, em 50% (cinquenta por cento) das escolas de ensino

fundamental, prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social,

padrões básicos de atendimento relativos à infraestrutura, ao mobiliário e aos

equipamentos, aos recursos didáticos, à gestão escolar, ao número de alunos por

turma e aos recursos humanos, em cinco anos, e em 100% (cem por cento) das

escolas, em dez anos.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se, onde convier no item 2.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

fundamental:

“... – Implantar laboratórios de informática conectados à internet em todas as

escolas, em dois anos, garantindo-se suporte técnico, manutenção e atualização dos

equipamentos e programas;”.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se, onde convier no item 2.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

fundamental:

“... – Garantir que, em cada Município mineiro, pelo menos uma escola tenha

quadra esportiva coberta, em quatro anos, e 50% (cinquenta por cento) das escolas

públicas tenham quadra esportiva coberta, em dez anos;”.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se, onde convier no item 2.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

fundamental:
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“... – Implantar laboratórios de ensino de ciências em todas as escolas, em cinco

anos, com profissionais especializados e equipamentos adequados, assegurado seu

funcionamento em todos os turnos;”.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se, onde convier no item 2.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

fundamental:

“... – Implantar bibliotecas ou salas de leitura com acervos atualizados e orientação

de profissionais habilitados em todas as escolas, em três anos, assegurada, nas

escolas com mais de mil alunos, a assistência permanente de profissional habilitado

durante o funcionamento dos turnos escolares;”.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se, onde convier no item 2.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

fundamental:

“... – Informatizar os serviços de administração escolar de todas as escolas, em dois

anos, com garantia de atualização de equipamentos e programas e de capacitação

dos profissionais;”.

EMENDA Nº 9

Dê-se ao item 2.2.4 do Anexo I a seguinte redação:

“2.2.4 – Ampliar progressivamente o número de escolas públicas de ensino

fundamental que desenvolvam projetos sociais, esportivos, culturais e de lazer, em

horários extraturno e nos finais de semana, priorizando-se as regiões de maior

vulnerabilidade social.”.

EMENDA Nº 10

Dê-se ao item 2.2.14 do Anexo I a seguinte redação:

“2.2.14 – Implantar, em cinco anos, nas escolas estaduais de ensino fundamental,

prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social, ações de

acompanhamento social para atendimento de alunos pertencentes a comunidades

que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – ou

vulnerabilidade social intensa, bem como de suas famílias, em articulação com a área

de assistência social.”.

EMENDA Nº 11
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Dê-se ao item 3.2.1 do Anexo I a seguinte redação:

“3.2.1 – Implantar, em 50% (cinquenta por cento) das escolas estaduais de ensino

médio, prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social,

padrões básicos de atendimento relativos à infraestrutura, ao mobiliário e

equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão

escolar e aos recursos humanos, em cinco anos, e em 100% (cem por cento) das

escolas, em dez anos.”.

EMENDA Nº 12

Acrescente-se, onde convier no item 3.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

médio:

“... – Implantar laboratórios de informática conectados à internet em todas as

escolas, em dois anos, garantindo-se suporte técnico, manutenção e atualização dos

equipamentos e programas;”.

EMENDA Nº 13

Acrescente-se, onde convier no item 3.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

médio:

“... – Garantir que, em cada Município mineiro, pelo menos uma escola tenha

quadra esportiva coberta, em quatro anos, e 60% (sessenta por cento) das escolas

públicas tenham quadra esportiva coberta, em dez anos;”.

EMENDA Nº 14

Acrescente-se, onde convier no item 3.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

médio:

“... – Implantar laboratórios de ensino de ciências em todas as escolas, em cinco

anos, com profissionais especializados e equipamentos adequados, assegurado seu

funcionamento em todos os turnos;”.

EMENDA Nº 15

Acrescente-se, onde convier no item 3.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

médio:

“(...) – Implantar bibliotecas ou salas de leitura com acervos atualizados e

orientação de profissionais habilitados em todas as escolas, em três anos,

assegurada, nas escolas com mais de mil alunos, a assistência permanente de
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profissional habilitado durante o funcionamento dos turnos escolares;”.

EMENDA Nº 16

Acrescente-se, onde convier no item 3.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

médio:

“... – Informatizar os serviços de administração escolar de todas as escolas, em dois

anos, com garantia de atualização de equipamentos e programas e de capacitação

dos profissionais;”.

EMENDA Nº 17

Acrescente-se, onde convier no item 3.2 do Anexo I, a seguinte meta de ensino

médio:

“... – Assegurar a distribuição suplementar para 100% (cem por cento) dos alunos,

em quatro anos, de livros didáticos de línguas estrangeiras, artes, sociologia e

filosofia, e de material didático específico para alunos com necessidades educativas

especiais.”.

EMENDA Nº 18

Dê-se ao item 3.2.7 do Anexo I a seguinte redação:

“3.2.7 – Ampliar progressivamente o número de escolas públicas de ensino médio

que desenvolvam projetos sociais, esportivos, culturais e de lazer, em horários

extraturno e nos finais de semana, priorizando-se as regiões de maior vulnerabilidade

social.”.

EMENDA Nº 19

Dê-se ao item 3.2.9 do Anexo I a seguinte redação:

“3.2.9 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade nas escolas de ensino médio da rede estadual, destinando-se,

do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na alimentação escolar, pelo

menos 30% (trinta por cento) para aquisição de produtos da agricultura familiar.”.

EMENDA Nº 20

Dê-se ao item 3.2.16 do Anexo I a seguinte redação:

“3.2.16 – Implantar, em cinco anos, nas escolas estaduais de ensino médio,

prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social, ações de

acompanhamento social para atendimento de alunos pertencentes a comunidades
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que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – ou

vulnerabilidade social intensa, bem como de suas famílias, em articulação com a área

de assistência social.”.

EMENDA Nº 21

Dê-se ao item 5.1.4 do Anexo I a seguinte redação:

“5.1.4 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade para os alunos matriculados na modalidade de educação de

jovens e adultos da rede estadual, destinando-se, do total dos recursos aplicados

pelo Estado na alimentação escolar, pelo menos 30% (trinta por cento) para aquisição

de produtos da agricultura familiar.”.

EMENDA Nº 22

Dê-se ao item 6.1.6 do Anexo I a seguinte redação:

“6.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade para os alunos matriculados na modalidade de educação

especial, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na

alimentação escolar, pelo menos 30% (trinta por cento) para aquisição de produtos da

agricultura familiar.”.

EMENDA Nº 23

Dê-se ao item 8.1.5 do Anexo I a seguinte redação:

“8.1.5 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade para os alunos matriculados nas escolas estaduais indígenas,

do campo e das comunidades remanescentes de quilombos, destinando-se, do total

dos recursos próprios aplicados pelo Estado na alimentação escolar, pelo menos 30%

(trinta por cento) para aquisição de produtos da agricultura familiar.”.

EMENDA Nº 24

Suprima-se do item 8.2.4 do Anexo I a expressão “evitando-se a transferência de

alunos de escolas do campo para escolas em área urbana”.

EMENDA Nº 25

Dê-se ao item 8.2.5 do Anexo I a seguinte redação:

“8.2.5 – Ampliar progressivamente o número de escolas estaduais de educação

indígena, do campo e das comunidades de remanescentes de quilombos que
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desenvolvam projetos sociais, esportivos, culturais e de lazer, em horários extraturnos

e nos finais de semana.”.

EMENDA Nº 26

Dê-se ao item 10.1.6 do Anexo I a seguinte redação:

“10.1.6 – Assegurar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, que o

vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação

básica corresponda, no mínimo, ao valor determinado na Lei Federal nº 11.738, de 16

de julho de 2008, para o Piso Salarial Profissional Nacional.”.

EMENDA Nº 27

Substitua-se, no item 11.1.11 do Anexo I, o termo “Estado” pela expressão “órgão

central da Secretaria de Estado de Educação e as Superintendências Regionais de

Ensino”.

EMENDA Nº 28

Dê-se ao item 11.2.6 do Anexo I a seguinte redação:

“11.2.6 – Realizar conferências municipais de educação, para análise do

desenvolvimento dos Planos Decenais Municipais de Educação e replanejamento.”.

EMENDA Nº 29

Suprima-se do item 12.2.1 do Anexo I a expressão “visando à implantação de um

sistema único de educação básica no Estado”.

EMENDA Nº 30

Substitua-se, no subitem “c” do item 12.2.1 do Anexo I, a expressão “pelas redes

pública e privada” pela expressão “redes municipais e rede estadual”.

EMENDA Nº 31

Dê-se ao subitem “b” do item 12.2.2 do Anexo I a seguinte redação:

“12.2.2 – (...)

b) repasse do valor relativo ao transporte de alunos da rede estadual aos

Municípios, conforme os custos apurados;”.

EMENDA Nº 32

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° – O Plano Decenal de Educação do Estado de  Minas Gerais – PDEMG –,

que contém as diretrizes e as metas da educação para o período de 2011 a 2020, é o
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estabelecido nos termos do Anexo I desta lei.”.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Ruy Muniz, Presidente e relator - Gláucia Brandão - Deiró Marra.

PROJETO DE LEI N° 2.215/2008

(Redação do Vencido)

Institui o Plano Decenal de Educação do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais – PDEMG –,

que contém as diretrizes e as metas da educação para o período de 2010 a 2019, é o

estabelecido nos termos do Anexo I desta lei.

Parágrafo único – O relatório que fundamenta o PDEMG é o constante no Anexo II.

Art. 2° – As ações estratégicas e metas constantes no Anexo I desta lei abrangem

as áreas de competência dos sistemas de ensino estadual e municipais.

Parágrafo único – As ações estratégicas e metas referidas no “caput” deste artigo,

concernentes às competências dos Municípios no campo da educação, nos termos

dos § 2° do art. 211 da Constituição Federal, tem c aráter de recomendação e

constituem diretrizes para a elaboração dos planos decenais de educação pelos

Municípios.

Art. 3° – A avaliação do PDEMG será feita de dois e m dois anos pelo Poder

Executivo, em articulação com a Assembleia Legislativa, os Municípios e a

sociedade.

Art. 4° – O Poder Executivo divulgará o PDEMG com v istas a facilitar o

acompanhamento de sua execução pela sociedade.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

ANEXO I

(a que se refere o “caput” do art. 1° da Lei n° , d e de de 2010)

1 – Educação Infantil

1.1 – Ações Estratégicas

1.1.1 – Definir, em cooperação com os Municípios, padrões básicos de atendimento

da educação infantil relacionados com a infraestrutura física, o mobiliário e

equipamentos, os recursos didáticos, o número de alunos por turma, a gestão escolar
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e os recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.

1.1.2 – Estabelecer, mediante discussão com os profissionais da educação, em dois

anos, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos e as metas a

serem alcançadas pelos professores, em cada ano escolar, de modo a garantir o

progresso do alunos.

1.1.3 – Regularizar, em até dois anos, os processos de autorização e

funcionamento da educação infantil de todas as instituições públicas e privadas,

observando os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil e os

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil.

1.1.4 – Assegurar que todas as instituições de educação infantil tenham elaborado

ou atualizado seus projetos político-pedagógicos, em dois anos, com a participação

dos profissionais de educação, garantindo-se sua atualização periódica.

1.1.5 – Universalizar, em três anos, em articulação com as áreas de saúde e

assistência social e com os Municípios, os exames de acuidade visual e auditiva, para

as crianças matriculadas nas escolas de educação infantil.

1.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade adequada às especificidades de crianças na faixa etária até 5

anos, destinando-se pelo menos 30% (trinta por cento) dos recursos suplementados

pelo Estado para a aquisição regionalizada de produtos da agricultura familiar.

1.1.7 – Desenvolver programas de formação inicial em nível superior e de

capacitação continuada para os dirigentes de instituições de educação infantil.

1.2 – Metas

1.2.1 – Implantar, em consonância com as diretrizes nacionais e estaduais, padrões

básicos de atendimento em 50% (cinquenta por cento) das escolas de educação

infantil, em cinco anos, e em 100% (cem por cento), em dez anos, priorizando-se as

áreas de maior vulnerabilidade social.

1.2.2 – Aumentar a taxa de atendimento escolar para 30% (trinta por cento), em

cinco anos, e para 50% (cinquenta por cento), em dez anos, na faixa etária até 3

anos.

1.2.3 – Universalizar, em cinco anos, o acesso à escola pública na faixa etária de 4

a 5 anos.
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1.2.4 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de

tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos de 4 e 5 anos, em dez anos,

priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

2 – Ensino Fundamental

2.1 – Ações Estratégicas

2.1.1 – Estabelecer, mediante discussão com os profissionais da educação, em dois

anos, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos e as metas a

serem alcançadas pelos professores, em cada ano escolar, de modo a garantir o

progresso do alunos.

2.1.2 – Assegurar que todas as escolas de ensino fundamental tenham elaborado

ou atualizado seus projetos político-pedagógicos, em dois anos, com a participação

dos profissionais de educação, garantindo-se sua atualização periódica.

2.1.3 – Garantir que a educação física seja ministrada em todas as séries do ensino

fundamental, nos estabelecimentos da rede estadual, por professores habilitados e

com carga horária mínima de três aulas semanais.

2.1.4 – Implementar plano de segurança para as escolas públicas de ensino

fundamental, em articulação com os órgãos e as instituições que atuam nessa área e

com a colaboração da comunidade escolar.

2.1.5 – Universalizar, em três anos, em articulação com as áreas de saúde e de

assistência social, com instituições de ensino superior e com os Municípios, os

exames de acuidade visual e auditiva e a avaliação postural, funcional, nutricional e

cognitiva dos alunos das escolas públicas de ensino fundamental.

2.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade nas escolas de ensino fundamental da rede estadual,

destinando-se pelo menos 30% (trinta por cento) dos recursos suplementados pelo

Estado para a aquisição regionalizada de produtos da agricultura familiar.

2.2 – Metas

2.2.1 – Implantar, em 50% (cinquenta por cento) das escolas de ensino

fundamental, prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social,

padrões básicos de atendimento relativos à infraestrutura, ao mobiliário e

equipamentos, aos recursos didáticos, à gestão escolar, ao número de alunos por
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turma e aos recursos humanos, em cinco anos, e em 100% (cem por cento) das

escolas, em dez anos, de forma a atender ainda às seguintes metas:

a) laboratórios de informática conectados à internet implantados em todas as

escolas, em dois anos, garantindo-se suporte técnico de profissionais especializados

e a manutenção e a atualização dos equipamentos e dos programas;

b) quadras poliesportivas cobertas, em 50% (cinquenta por cento) das escolas, em

cinco anos, e em 100% (cem por cento), em dez anos;

c) laboratórios de ensino de ciências implantados em todas as escolas, em cinco

anos, com profissionais especializados e equipamentos adequados, assegurado seu

funcionamento em todos os turnos;

d) bibliotecas com profissionais habilitados e acervos atualizados implantadas em

todas as escolas, em três anos; e

e) informatização dos serviços de administração escolar de todas as escolas, em

dois anos, com garantia de atualização de equipamentos e programas e de

capacitação dos profissionais.

2.2.2 – Universalizar, em dois anos, o acesso à escola pública na faixa etária de 6 a

14 anos.

2.2.3 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando a oferta de

tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos do ensino fundamental, em

cinco anos, e para 80% (oitenta por cento), em dez anos, priorizando os que se

encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

2.2.4 – Ampliar progressivamente o número de escolas públicas que desenvolvam

projetos esportivos e socioeducativos, em horários extraturno e nos finais de semana,

com a contratação de profissionais habilitados, para atender, no prazo de cinco anos,

40% (quarenta por cento), e, no prazo de dez anos, 80% (oitenta por cento) dos

alunos do ensino fundamental, priorizando os que se encontram em condição de

maior vulnerabilidade social.

2.2.5 – Garantir a participação de todas as escolas públicas de ensino fundamental

em programas nacionais e estaduais de avaliação educacional.

2.2.6 – Aprovar, em quatro anos, todos os diretores de escolas públicas de ensino

fundamental em exame de certificação ocupacional.
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2.2.7 – Garantir, em três anos, que todos os alunos matriculados no terceiro ano do

ensino fundamental saibam ler e escrever.

2.2.8 – Aumentar para 70% (setenta por cento), em cinco anos, o percentual de

alunos da 4ª série/5° ano com desempenho acima do n ível recomendado em Língua

Portuguesa e Matemática, com base em resultados do Programa de Avaliação da

Rede Pública de Educação Básica (Proeb), e para 80% (oitenta por cento), em dez

anos.

2.2.9 – Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em cinco anos, o percentual de

alunos da 8ª série/9° ano com desempenho acima do n ível recomendado em Língua

Portuguesa e Matemática, com base em resultados do Programa de Avaliação da

Rede Pública de Educação Básica (Proeb), e para 70% (setenta por cento), em dez

anos.

2.2.10 – Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento), em cinco anos, e em 40%

(quarenta por cento), em dez anos, a diferença entre as proficiências médias máxima

e mínima, em Língua Portuguesa e Matemática, das Superintendências Regionais de

Ensino.

2.2.11 – Elevar a taxa de conclusão do ensino fundamental para 90% (noventa por

cento), em cinco anos.

2.2.12 – Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino fundamental para 14%

(quatorze por cento), em cinco anos, e para 10% (dez por cento), em dez anos.

2.2.13 – Reduzir a taxa de abandono no ensino fundamental para 2,0% (dois por

cento), em cinco anos, e para 1,0% (um por cento), em dez anos.

2.2.14 – Implantar, em cinco anos, nas escolas estaduais de ensino fundamental,

prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social, ações de

acompanhamento social para atendimento de alunos pertencentes a comunidades

que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – ou

vulnerabilidade social intensa, bem como de suas famílias.

3 – Ensino Médio

3.1 – Ações Estratégicas

3.1.1 – Estabelecer, mediante discussão com os profissionais da educação, em dois

anos, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos e as metas a
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serem alcançadas pelos professores em cada ano escolar do ensino médio, de modo

a garantir o progresso do alunos.

3.1.2 – Assegurar que todas as escolas de ensino médio tenham elaborado ou

atualizado seus projetos político-pedagógicos, em dois anos, com a participação dos

profissionais de educação, garantindo-se sua atualização periódica.

3.1.3 – Garantir que a educação física seja ministrada em todas as séries do ensino

médio, nos estabelecimentos da rede estadual, por professores habilitados e com

carga horária mínima de três aulas semanais.

3.1.4 – Implementar plano de segurança para as escolas públicas de ensino médio,

em articulacão com os órgãos e instituições que atuam nessa área e com a

colaboração da comunidade escolar.

3.1.5 – Incentivar e dar visibilidade a projetos educacionais escolares, a serem

avaliados pelas escolas, Secretaria de Estado de Educação e sociedade civil

organizada, que propiciem melhorias no sistema de ensino e na aprendizagem dos

alunos.

3.1.6 – Articular o ensino médio aos objetivos estratégicos da educação básica, da

educação profissional e tecnológica e da educação superior, visando à formação

humanística e técnico-científica dos estudantes.

3.2 – Metas

3.2.1 – Implantar, em 50% (cinquenta por cento) das escolas estaduais de ensino

médio, prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social,

padrões básicos de atendimento relativos a infraestrutura, mobiliário e equipamentos,

recursos didáticos, número de alunos por turma, gestão escolar e recursos humanos,

em cinco anos, e em 100% (cem por cento) das escolas, em dez anos, de forma a

atender também as seguintes metas:

a) laboratórios de informática conectados à internet implantados em todas as

escolas, em dois anos, garantindo-se o suporte técnico de profissionais

especializados e a manutenção e atualização dos equipamentos e programas;

b) quadras poliesportivas cobertas, em 50% das escolas, em cinco anos, e em

100%, em dez anos;

c) laboratórios de ensino de ciências implantados em todas as escolas, em cinco



____________________________________________________________________________
67

anos, com profissionais especializados e equipamentos adequados, assegurado seu

funcionamento em todos os turnos;

d) bibliotecas, com profissionais habilitados e acervos atualizados, implantadas em

todas as escolas, em três anos;

e) informatização dos serviços de administração escolar de todas as escolas, em

dois anos, com garantia de atualização dos equipamentos e programas e de

capacitação dos profissionais; e

f) distribuição suplementar para 100% (cem por cento) dos alunos, em quatro anos,

de livros didáticos de línguas estrangeiras, artes, sociologia e filosofia, e de material

didático específico para alunos com necessidades educativas especiais.

3.2.2 – Atender, em dois anos, toda a demanda para o ensino médio dos alunos

concluintes do ensino fundamental regular ou de EJA e de pessoas que desejam

retomar os estudos nesse nível de ensino, em todos os Municípios mineiros.

3.2.3 – Aumentar a taxa de atendimento escolar para 94% (noventa e quatro por

cento), em cinco anos, e para 96% (noventa e seis por cento), em dez anos,

universalizando o acesso à escola pública para alunos na faixa etária de 15 a 17

anos.

3.2.4 – Aumentar a taxa de escolarização líquida para 55% (cinquenta e cinco por

cento), em cinco anos, e em para 70% (setenta por cento), em dez anos, para alunos

na faixa etária de 15 a 17 anos.

3.2.5 – Aumentar o número de matrículas no turno diurno em 20% (vinte por cento),

em cinco anos, e em 30% (trinta por cento), em dez anos.

3.2.6 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de

tempo integral para 20% (vinte por cento) dos alunos do ensino médio, em cinco

anos, e para 40% (quarenta por cento), em dez anos, priorizando os que se

encontram em condição de maior vulnerabilidade social e garantindo-se a oferta de

cursos de formação profissional.

3.2.7 – Ampliar progressivamente o número de escolas públicas que desenvolvam

projetos esportivos e socioeducativos, em horários extraturno e nos finais de semana,

com a contratação de profissionais habilitados para atender, no prazo de cinco anos,

20% (vinte por cento), e, no prazo de dez anos, 40% (quarenta por cento) dos alunos
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do ensino médio, priorizando os que se encontram em condição de maior

vulnerabilidade social.

3.2.8 – Assegurar a participação de 100% (cem por cento) das escolas públicas de

ensino médio em programas federais e estaduais de avaliação de ensino.

3.2.9 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade nas escolas de ensino médio da rede estadual, destinando-se

pelo menos 30% (trinta por cento) dos recursos suplementados pelo Estado para a

aquisição regionalizada de produtos da agricultura familiar.

3.2.10 – Assegurar que, em quatro anos, 100% dos diretores de escolas públicas

de ensino médio sejam aprovados em exame de certificação ocupacional.

3.2.11 – Aumentar para 40% (quarenta por cento), em cinco anos, o percentual de

alunos da 3ª série do ensino médio com desempenho no nível recomendado em

Língua Portuguesa e Matemática, com base em resultados do Programa de Avaliação

da Rede Pública de Educação Básica – Proeb –, e para 70% (setenta por cento), em

dez anos.

3.2.12 – Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento), em cinco anos, e em 40%

(quarenta por cento), em dez anos, as diferenças entre as proficiências médias

máxima e mínima, em Língua Portuguesa e Matemática, das Superintendências

Regionais de Ensino.

3.2.13 – Aumentar a taxa de conclusão do ensino médio para 60% (sessenta por

cento), em cinco anos, e para 85% (oitenta e cinco por cento), em dez anos.

3.2.14 – Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino médio para 25% (vinte e

cinco por cento), em cinco anos, e para 15% (quinze por cento), em dez anos.

3.2.15 – Reduzir a taxa de abandono do ensino médio para 7,5% (sete vírgula cinco

por cento), em cinco anos, e em 3,7% (três vírgula sete por cento), em dez anos.

3.2.16 – Ampliar, em cinco anos, o alcance das ações de acompanhamento

sociofamiliar para alunos de escolas de ensino médio pertencentes a comunidades

que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – ou

vulnerabilidade social intensa, bem como para suas famílias, de forma a atender a

todas as regiões do Estado.

4 – Educação Superior
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4.1 – Ações Estratégicas

4.1.1 – Compatibilizar as políticas e ações da educação superior com as

expectativas e necessidades de desenvolvimento econômico, social e cultural do

Estado, priorizando-se as áreas de maior vulnerabilidade social.

4.1.2 – Ampliar as vagas de estágio supervisionado, por meio de convênios

firmados com os órgãos gestores de escolas públicas.

4.1.3 – Expandir a oferta de cursos na Uemg e na Unimontes, nas modalidades a

distância e presencial, nos turnos diurno e noturno, considerando a autonomia

universitária e as peculiaridades regionais.

4.1.4 – Aprimorar mecanismos que confiram autonomia de gestão administrativa,

financeira e pedagógica das universidades estaduais.

4.1.5 – Assegurar condições de cumprimento das finalidades e funções básicas

previstas em lei para a educação superior, eliminando as distorções existentes no

quadro de pessoal em relação a posicionamento, carga horária e vinculação

funcional.

4.1.6 – Implementar, em dois anos, programa de aquisição de computadores e

outros materiais de uso profissional para profissionais da educação pública estadual

superior.

4.1.7 – Implementar, em parceria com os órgãos e entidades afins, políticas de

saúde e de prevenção de doenças profissionais voltadas aos profissionais da

educação pública estadual superior.

4.2 – Metas

4.2.1 – Instituir, no prazo de um ano, sob a coordenação da Secretaria de Estado

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e das unidades estaduais de ensino

superior e com participação da comunidade e entidades civis organizadas, o Fórum

de Educação, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de fomentar a discussão sobre a

educação superior e propor formas de acompanhamento da execução do Plano

Decenal de Educação, em relação a esse nível de ensino.

4.2.2 – Prover, até o final da vigência deste Plano, a oferta da educação superior

pública estadual para 100% (cem por cento) dos concluintes do ensino médio público

e, pelo menos, para 30% (trinta por cento) dos jovens de 18 a 24 anos, garantindo-se
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as condições de igualdade no acesso e permanência dos alunos nos cursos

superiores.

4.2.3 – Ampliar, com a colaboração da União e tendo como referência as

orientações profissionais dos concluintes do ensino médio, a oferta da educação

superior pública nas modalidades presencial e a distância, de modo a assegurar, em

cinco anos, o aumento de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das vagas, e 100%

(cem por cento), em dez anos, com prioridade para as regiões do Estado de maior

vulnerabilidade social.

4.2.4 – Implementar, em dois anos, programa de qualificação para os profissionais

da educação superior, segundo as necessidades das instituições públicas estaduais

de ensino superior, assegurando condições financeiras e funcionais adequadas, sem

prejuízo de direitos e vantagens.

4.2.5 – Implementar na Uemg e na Unimontes, em um ano, programa de educação

superior específico para os idosos.

4.2.6 – Iniciar, em um ano, a construção do câmpus da Uemg, em Belo Horizonte.

4.2.7 – Criar, em um ano, grupo de estudos, com representantes da administração

pública, da iniciativa privada e dos estudantes, que possa viabilizar a concessão de

passe estudantil no transporte intermunicipal aos alunos da educação superior

pública.

4.2.8 – Criar, em um ano, grupo de estudos, com representantes da administração

pública e dos estudantes, para viabilizar um sistema de assistência estudantil, para

contribuir para a permanência dos estudantes nas instituições públicas estaduais de

ensino superior.

5 – Educação de Jovens e Adultos

5.1 – Ações Estratégicas

5.1.1 – Implementar processo de avaliação sistêmica que atenda às especificidades

da educação de jovens e adultos, considerando-se as vivências dos educandos, a

infraestrutura das escolas e a diversidade dos projetos pedagógicos.

5.1.2 – Implementar programa específico de colaboração entre o Estado e os

Municípios, para garantir atendimento pleno à demanda por ensino fundamental de

jovens e adultos, garantindo-se a oferta de todas as opções de EJA.
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5.1.3 – Implementar projeto pedagógico com recursos didáticos e metodologia

específicos para a educação de jovens e adultos, de forma a desenvolver as

habilidades e competências dos alunos, garantindo-se a oferta continuada de cursos.

5.1.4 – Prover, de forma a complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade para os alunos matriculados na modalidade de educação de

jovens e adultos da rede estadual, destinando-se pelo menos 30% (trinta por cento)

dos recursos suplementados pelo Estado para a aquisição regionalizada de produtos

da agricultura familiar.

5.1.5 – Garantir que as ações estratégicas e metas previstas neste tema atendam à

educação de idosos.

5.2 – Metas

5.2.1 – Reduzir em 60% (sessenta por cento) a taxa de analfabetismo, em cinco

anos, e erradicá-lo ao final de dez anos.

5.2.2 – Implantar padrões básicos de atendimento da educação de jovens e adultos,

abrangendo os aspectos relativos à infraestrutura, ao mobiliário e equipamentos, aos

recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos

humanos, em 50% (cinquenta por cento) das escolas estaduais que oferecem essa

modalidade de ensino, em três anos, e em 100% (cem por cento), em seis anos,

priorizando-se as áreas de maior vulnerabilidade social.

5.2.3 – Elevar progressivamente o atendimento da demanda de escolarização

básica da população de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, até

alcançar 100% (cem por cento) em dez anos.

5.2.4 – Assegurar, em dois anos, a distribuição de materiais didáticos adequados

aos alunos de Educação de Jovens e Adultos.

5.2.5 – Viabilizar, em dois anos, a participação de 100% (cem por cento) dos

Programas de EJA em processos de avaliação externa periódica.

6 – Educação Especial

6.1 – Ações Estratégicas

6.1.1 – Definir, em dois anos, os padrões de atendimento da educação especial,

abrangendo os aspectos relacionados com a infraestrutura física, o mobiliário e

equipamentos, os recursos didáticos, o número de alunos por turma, a gestão escolar
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e os recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.

6.1.2 – Assegurar que todas as instituições de educação especial tenham elaborado

ou atualizado, com a participação dos profissionais de educação, em dois anos, seus

projetos pedagógicos, garantindo-se sua atualização periódica.

6.1.3 – Implantar programa de avaliação adequado às especificidades dos alunos

da educação especial.

6.1.4 – Ampliar a oferta de atendimento educacional ao aluno com deficiência nos

estabelecimentos de ensino regular da rede estadual, com professores habilitados.

6.1.5 – Criar instrumentos de divulgação de experiências bem-sucedidas na

formação de alunos com deficiência.

6.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade para os alunos matriculados na modalidade de educação

especial, destinando-se pelo menos 30% (trinta por cento) dos recursos

suplementados pelo Estado para a aquisição regionalizada de produtos da agricultura

familiar.

6.2 – Metas

6.2.1 – Implantar, em 70% (setenta por cento) das escolas de educação especial,

prioritariamente nas situadas em áreas de maior demanda por essa modalidade de

ensino, padrões básicos de atendimento, em cinco anos, e em 100% (cem por cento)

das escolas, em dez anos.

6.2.2 – Dotar, em cinco anos, todas as escolas públicas de educação básica de

infraestrutura física, profissionais capacitados e recursos didáticos e tecnológicos

adequados ao atendimento especializado de pessoas com deficiência, priorizando-se

as áreas de maior demanda por essa modalidade de ensino.

6.2.3 – Universalizar nas escolas regulares, em dez anos, o atendimento

educacional de pessoas com deficiência.

6.2.4 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, em até dez anos,

visando à oferta de tempo integral para 100% (cem por cento) dos alunos

matriculados nas escolas de educação especial.

6.2.5 – Implantar, em dez anos, nos Municípios-sedes das SREs e em um

Município de cada microrregião do Estado, pelo menos um centro especializado, com
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equipe multidisciplinar, destinado ao atendimento de pessoas com necessidades

educacionais especiais, associadas ou não à deficiência, em parceria com os

Municípios e as organizações da sociedade civil.

6.2.6 – Informatizar os serviços da administração escolar em 100% das escolas

estaduais de educação especial, em dois anos, e das escolas municipais, em cinco

anos.

7 – Educação Tecnológica e Formação Profissional

7.1 – Ações Estratégicas

7.1.1 – Elaborar plano de expansão e gestão da educação profissional, articulado

com a educação básica e a educação de jovens e adultos, com ênfase nas novas

tecnologias de informação.

7.1.2 – Compatibilizar a política de formação profissional com políticas de geração

de empregos.

7.1.3 – Promover parcerias entre o poder público, os setores produtivos e as

organizações não governamentais na oferta de educação profissional, com os

objetivos de mobilizar e ampliar a capacidade instalada e de atender à demanda por

cursos de qualificação básica e de nível técnico e tecnológico, prioritariamente para

os segmentos excluídos do mercado de trabalho.

7.1.4 – Criar sistema de informações sobre o mercado de trabalho.

7.1.5 – Ampliar e consolidar a Rede Mineira de Formação Profissional.

7.2 – Metas

7.2.1 – Oferecer, em um ano, cursos de qualificação básica para o trabalho na parte

diversificada do currículo de 100% (cem por cento) das escolas públicas de ensino

médio.

7.2.2 – Oferecer, em cinco anos, cursos de formação profissional técnica para 20%

(vinte por cento) dos alunos do ensino médio da rede pública e, em dez anos, para

30% (trinta por cento) desses alunos, considerando-se as exigências do

desenvolvimento socioeconômico das regiões, as vocações produtivas locais e

regionais e as demandas do mercado de trabalho.

7.2.3 – Implantar, em cinco anos, cursos de formação inicial para o trabalho e

cursos técnicos de nível médio na modalidade de educação a distância, adequada às
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diferentes faixas etárias, em parceria com escolas técnicas, universidades e outras

instituições de educação profissional.

7.2.4 – Implementar programas específicos de educação profissional para pessoas

com necessidades educativas especiais.

7.2.5 – Implantar, em dois anos, educação profissional destinada aos alunos de

escolas indígenas, quilombolas e do campo, considerada a vocação e os arranjos

produtivos locais.

7.2.6 – Oferecer, em três anos, cursos de formação profissional para 30% (trinta por

cento) dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, considerando-se as exigências

do desenvolvimento socioeconômico das regiões, as vocações produtivas locais e

regionais e as demandas do mercado de trabalho.

7.2.7 – Garantir a oferta gradativa de cursos de educação profissional nas escolas

estaduais.

7.2.8 – Instalar, em dois anos, laboratórios de informática conectados à internet em

100% (cem por cento) das escolas estaduais de formação profissional.

7.2.9 – Realizar processo de avaliação externa periódica de 100 % (cem por cento)

dos cursos de educação profissional, em dois anos, visando a sua adequação às

exigências do desenvolvimento regional às demandas do mercado de trabalho.

7.2.10 – Informatizar, em dois anos, os serviços administrativos de 100% (cem por

cento) das escolas estaduais de educação profissional.

8 – Educação Indígena, do Campo e Quilombola

8.1 – Ações Estratégicas

8.1.1 – Definir, em dois anos, os padrões de atendimento da educação indígena, do

campo e de comunidades remanescentes dos quilombos, abrangendo os aspectos

relacionados com a infra-estrutura física, o mobiliário e equipamentos, os recursos

didáticos, o número de alunos por turma, a gestão escolar e os recursos humanos

indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade, com profissionais de

educação devidamente capacitados, considerados os aspectos relativos à

diversidade geográfica, histórica e cultural.

8.1.2 – Implementar projetos educativos para a educação indígena, do campo e de

comunidades remanescentes dos quilombos, incluindo plano curricular, calendário,
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métodos de ensino e materiais didáticos específicos e adequados a cada realidade.

8.1.3 – Consolidar as escolas de educação indígena, do campo e de comunidades

de remanescentes de quilombos e colaborar na elaboração ou na revisão de seus

projetos pedagógicos.

8.1.4 – Implementar avaliação sistêmica que atenda às especificidades da

educação indígena, do campo e de comunidades remanescentes dos quilombos.

8.1.5 – Prover, de forma a complementar a ação do governo Federal, alimentação

escolar de qualidade para os alunos escolas estaduais indígenas, do campo e das

comunidades remanescentes dos quilombos, destinando-se pelo menos 30% (trinta

por cento) dos recursos suplementados pelo Estado para a aquisição regionalizada

de produtos da agricultura familiar.

8.1.6 – Assegurar a participação de lideranças políticas das comunidades indígenas

na definição dos padrões de atendimento e dos projetos educativos e pedagógicos e

na formulação de critérios para a avaliação sistêmica da educação indígena.

8.2 – Metas

8.2.1 – Implantar, em cinco anos, padrões básicos de atendimento em 70% (setenta

por cento) das escolas estaduais de educação indígena, do campo e de comunidades

de remanescentes de quilombos e, em 100% (cem por cento) das escolas, em dez

anos.

8.2.2 – Universalizar, em cinco anos, o atendimento escolar das crianças e dos

jovens indígenas, do campo e dos remanescentes dos quilombos em todos os níveis

da educação básica.

8.2.3 – Instalar, em dois anos, laboratórios de informática conectados à internet em

100% (cem por cento) das escolas estaduais indígenas, do campo e das

comunidades remanescentes dos quilombos.

8.2.4 – Desenvolver e consolidar, em três anos, modelo de organização e

funcionamento das escolas indígenas, do campo e das comunidades de

remanescentes de quilombos, evitando-se a transferência de alunos de escolas do

campo para escolas em área urbana.

8.2.5 – Implantar, com a contratação de profissionais habilitados, projetos

esportivos e socioeducativos em horários extraturnos e nos finais de semana, no
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prazo de cinco anos, em 40% (quarenta por cento) e, no prazo de dez anos, em 80%

(oitenta por cento) das escolas estaduais de educação indígena, do campo e de

comunidades de remanescentes de quilombos.

8.2.6 – Ampliar as opções de cursos de formação de educadores indígenas, do

campo e de comunidades remanescentes de quilombo, por meio da oferta de cursos

nos sistemas de alternância, presencial e à distância.

9 – Educação nos Sistemas Prisional e Socioeducativo

9.1 – Ações Estratégicas

9.1.1 – Garantir a oferta de educação aos adolescentes, aos jovens e aos adultos

vinculados aos sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado, em especial nos

níveis fundamental e médio e na modalidade formação profissional.

9.1.2 – Elaborar, em dois anos, em colaboração com a Secretaria de Estado de

Defesa Social, padrões de atendimento educacional adequado nas instituições dos

sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado, abrangendo os aspectos relativos

à infraestrutura, ao mobiliário e aos equipamentos, aos recursos didáticos, ao número

de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à

oferta de uma educação de qualidade.

9.1.3 – Estabelecer mecanismos que garantam a segurança dos profissionais que

atuam na educação nos sistemas prisionais e socioeducativos.

9.1.4 – Promover, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria

Pública, os órgãos de Defesa Social do Estado e entidades da sociedade civil, a

implementação de projetos educacionais dirigidos aos sistemas prisional e

socioeducativo.

9.1.5 – Estabelecer sistema de incentivos profissionais para os trabalhadores da

educação que atuam nos sistemas prisional e socioeducativo.

9.2 – Metas

9.2.1 – Estabelecer cronograma, com a Secretaria de Estado de Defesa Social,

para a adaptação, em dez anos, das unidades penitenciárias e socioeducativas aos

padrões de atendimento estabelecidos.

9.2.2 – Assegurar que, em dois anos, as unidades educacionais atuantes nos

sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado tenham elaborado ou atualizado



____________________________________________________________________________
77

seus projetos político-pedagógicos, garantindo-se a sua atualização periódica.

9.2.3 – Implantar, em cinco anos, programas de educação a distância para o

atendimento das demandas educacionais não compreendidas no escopo de atuação

das unidades atuantes nos sistemas prisional e socioeducativo.

10 – Formação e Valorização dos Profissionais de Educação Básica

10.1 – Ações Estratégicas

10.1.1 – Desenvolver e implementar programas permanentes de formação

continuada, em serviço, para profissionais de educação básica, visando ao

aperfeiçoamento profissional e atualização nos diversos conteúdos curriculares e

temas transversais, à utilização adequada das novas tecnologias de informação e

comunicação e à formação específica para atuação em todos os níveis e

modalidades de ensino.

10.1.2 – Desenvolver, em parceria com instituições de ensino superior,

preferencialmente públicas, com a União e os Municípios, programas de formação

inicial de nível superior para professores da rede pública, nas modalidades presencial

e a distância, priorizando-se as áreas do conhecimento e localidades em que houver

carência de docentes habilitados.

10.1.3 – Ampliar a oferta de vagas em cursos normais de nível médio destinados à

formação de docentes para a educação infantil.

10.1.4 – Rever e consolidar, em quatro anos, a legislação de pessoal dos

servidores da educação do Estado e orientar a revisão da legislação de pessoal dos

profissionais vinculados às redes municipais de ensino.

10.1.5 – Implementar, em dois anos, programa de aquisição de computadores e

outros materiais de uso profissional para profissionais de educação básica das

escolas públicas.

10.1.6 – Assegurar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, que o

vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação

básica corresponda, no mínimo, ao valor determinado na Lei Federal nº 11.738, de 16

de julho de 2008, para o Piso Salarial Profissional Nacional, a ser atualizado

anualmente conforme o valor por aluno referente aos anos iniciais do ensino

fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei Federal nº 11.494, de
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20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.

10.1.7 – Adequar as carreiras dos profissionais de educação básica, aprovada pela

Lei n° 15.293, de 2004, às disposições da Resolução  CNE–CEB n° 2/2009, que fixa

as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais

do Magistério da Educação Básica.

10.1.8 – Implementar, em parceria com os órgãos e entidades afins, políticas de

saúde e de prevenção de doenças profissionais voltadas aos profissionais de

educação.

10.1.9 – Realizar periodicamente concursos públicos de provas e títulos para

provimento qualificado de cargos vagos na rede pública estadual e orientar os

Municípios a adotar a mesma medida nas redes municipais.

10.1.10 – Manter sistema de premiação coletiva dos profissionais de educação e

das escolas, em função dos bons resultados alcançados na formação dos alunos,

assegurada a participação dos profissionais de educação na definição das metas a

serem alcançadas.

10.2 – Metas

10.2.1 – Desenvolver e implantar, em dois anos, programa de formação de

professores e gestores de educação especial, promovendo a sua capacitação em

Braille, Libras, Comunicação Alternativa e outros conteúdos pertinentes ao

atendimento de alunos com necessidade educativas especiais.

10.2.2 – Elaborar e implementar, em dois anos, em parceria com instituições de

ensino superior e com os Municípios, programas de formação em nível de pós-

graduação “lato sensu” e “stricto sensu” voltados aos profissionais de educação

básica, admitindo-se possibilidade de licença remunerada sem prejuízo à carreira.

10.2.3 – Desenvolver e implantar programa de formação de professores e demais

profissionais da educação para atuar nos sistemas socioeducativo e penitenciário,

visando ao desempenho adequado ao contexto pedagógico do público atendido,

consideradas as especificidades das unidades atuantes nesses sistemas.

10.2.4 – Elevar para 73% (setenta e três por cento), em cinco anos, a taxa de

professores com formação de nível médio ou superior completa atuando na educação
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infantil e, para 93%, em dez anos.

10.2.5 – Elevar para 80% (oitenta por cento), em 5 anos, a taxa de professores

habilitados com formação superior completa atuando nas séries iniciais do ensino

fundamental.

10.2.6 – Elevar para 100% (cem por cento), em cinco anos, a taxa de professores

habilitados com formação superior completa atuando nos anos finais do ensino

fundamental e no ensino médio.

10.2.7 – Desenvolver e implementar, em dois anos, sistema de certificação

ocupacional de educadores e demais profissionais da educação.

10.2.8 – Garantir, em cinco anos, que 100% (cem por cento) dos auxiliares de

serviços de educação básica tenham, no mínimo, o ensino fundamental completo.

11 – Financiamento e Gestão

11.1 – Ações Estratégicas

11.1.1 – Implementar os princípios da gestão democrática e descentralizada, por

meio do fortalecimento dos órgãos colegiados das escolas públicas, dos Municípios e

do Estado, e do aperfeiçoamento do processo de participação dos pais e da

comunidade na gestão das escolas, fundamentada nos pressupostos da

transparência e da publicidade.

11.1.2 – Assegurar a formação continuada dos Diretores de escolas públicas, em

todos os níveis de ensino, e dos dirigentes das Superintendências Regionais de

Ensino, com ênfase especial na gestão dos processos administrativos e pedagógicos,

visando assegurar a melhoria da qualidade do ensino e o fortalecimento da gestão

democrática.

11.1.3 – Consolidar e aperfeiçoar o processo de escolha democrática dos Diretores

das escolas públicas, incentivando-se essa prática no âmbito dos sistemas

municipais.

11.1.4 – Fortalecer a ação pedagógica das Superintendências Regionais de Ensino,

no âmbito da rede estadual e na articulação e cooperação com as redes municipais e

privada.

11.1.5 – Consolidar a cultura de avaliação qualitativa e quantitativa da eficácia das

políticas públicas de educação, considerando-se as diferenças regionais, as
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peculiaridades dos processos de ensino-aprendizagem e as condições de

funcionamento da rede física.

11.1.6 – Assegurar efetivamente a descentralização e a autonomia da gestão dos

estabelecimentos de ensino, considerando-se as dimensões pedagógica,

administrativa e financeira.

11.1.7 – Garantir o incremento de recursos financeiros para a educação básica,

com a exclusão progressiva da folha de pagamento dos inativos do cálculo do mínimo

de 25% das receitas de Estados e Municípios destinados à manutenção e

desenvolvimento do ensino.

11.1.8 – Incentivar a criação de sistemas municipais de educação e a formação e

consolidação de conselhos municipais de educação.

11.1.9 – Efetivar programas de educação alimentar e nutricional nas escolas da

educação básica, com o objetivo de estimular a formação de hábitos alimentares

saudáveis.

11.1.10 – Implementar programas de capacitação continuada de recursos humanos

envolvidos na execução do programa de alimentação escolar .

11.1.11 – Dotar o Estado de nutricionistas habilitados, com vínculo com a

administração pública, para coordenar as ações dos programas de alimentação

escolar.

11.2 – Metas

11.2.1 – Assegurar aos órgãos colegiados das escolas públicas, dos Municípios e

do Estado suporte técnico, formação continuada de seus membros, amplo acesso à

informação e locais adequados às suas atividades.

11.2.2 – Manter e aperfeiçoar o programa de avaliação sistêmica dos alunos,

profissionais e escolas públicas, visando consolidar a cultura de avaliação que

considere as especificidades regionais e assegure a participação de todos os

segmentos avaliados.

11.2.3 – Elaborar, em conjunto com as Secretarias Municipais de Educação e com

a participação das escolas públicas, planos anuais de trabalho, em consonância com

o Plano Nacional de Educação, o Plano Decenal do Estado de Minas Gerais e os

respectivos planos municipais de educação, assegurando o cumprimento de suas
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metas, a divulgação antes do início de cada ano letivo e a criação de fóruns

permanentes de discussão e avaliação, com representação de todos os segmentos

da educação.

11.2.4 – Estimular os Municípios a instituírem ouvidorias de educação, a serem

estruturadas de forma a proporcionar amplo acesso da população aos seus serviços.

11.2.5 – Disponibilizar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, acesso a

base de dados educacionais atualizados em rede e em tempo real, abrangendo

informações contidas no Atlas da Educação do Estado de Minas Gerais, bem como

informações relativas à aplicação de recursos na educação básica e à situação

funcional dos servidores da educação.

11.2.6 – Garantir a realização anual de Conferências Municipais de Educação, para

análise do desenvolvimento dos Planos Decenais Municipais de Educação e

replanejamento, e, nos mesmos moldes, de Conferência Estadual de Educação, com

foco no Plano Decenal de Educação de Minas Gerais.

11.2.7 – Estimular a informatização das Secretarias Municipais de Educação,

visando criar um sistema municipal em rede, de forma a agilizar e modernizar a

gestão educacional.

11.2.8 – Informatizar, no prazo de quatro anos, o órgão central da Secretaria de

Estado de Educação e as Superintendências Regionais de Ensino, garantindo-se a

manutenção dos equipamentos, atualização dos programas e a capacitação dos

profissionais.

11.2.9 – Estabelecer parcerias entre as Secretarias de Educação e demais órgãos e

entidades do Estado e dos Municípios, para viabilizar projetos específicos nas áreas

de segurança, saúde, esporte, cultura, meio ambiente, patrimônio, entre outros,

garantindo-se ampla transparência e divulgação.

11.2.10 – Aperfeiçoar, no prazo de dois anos, o Portal da Educação em Minas

Gerais, que funcionará como suporte das atividades de sala de aula, com ambiente

diferenciado para professores e alunos.

12 – Diálogo entre as Redes de Ensino e sua Interação

12.1 – Ações Estratégicas

12.1.1 – Ampliar diálogo com os dirigentes municipais, com envolvimento das
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Secretarias Municipais de Educação, União dos Dirigentes Municipais de Educação –

Undime – e entidades representativas dos profissionais de educação, para discussão

e definição de políticas de cooperação mútua e execução efetiva dos objetivos e

metas dos respectivos Planos Decenais de Educação.

12.1.2 – Estabelecer a política de supletividade do Estado em relação aos

Municípios, priorizando os de maior vulnerabilidade social.

12.2 – Metas

12.2.1 – Institucionalizar, no prazo de três anos, regime de cooperação Estado-

Municípios, visando à implantação de um sistema único de educação básica no

Estado, por meio de regras e critérios capazes de nortear e aprimorar as ações

conjuntas em relação a:

a) distribuição das responsabilidades pelo atendimento da demanda da educação

básica;

b) planejamento integrado, buscando a compatibilização e a harmonização dos

currículos, programas, calendário, avaliação e documentação relativa à vida escolar

do aluno, como parâmetros da ação educativa nas redes de ensino;

c) garantia de participação dos profissionais da educação nos programas e cursos

de formação continuada em serviço, promovidos de forma compartilhada pelas redes

pública e privada;

d) realização de avaliação sistêmica nas redes de ensino;

e) compartilhamento dos dados estatístico-educacionais das redes de ensino.

12.2.2 – Aperfeiçoar a política de cooperação Estado-Município relativa ao

Programa de Transporte Escolar, com prioridade à educação do campo, garantindo,

em três anos:

a) atendimento aos alunos da educação básica que dele necessitarem em todas as

etapas e modalidades de ensino;

b) repasse integral aos Municípios do valor relativo ao transporte de alunos da rede

estadual;

c) cumprimento da legislação de transporte escolar;

d) intensificação do acompanhamento e da fiscalização do programa de transporte

escolar, por meio do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb;
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e) aumento e adequação, em três anos, da frota de transporte escolar para atender

a demanda com segurança e qualidade.

12.2.3 – Institucionalizar o intercâmbio cultural, pedagógico e didático dos alunos

entre as redes de ensino, para facilitar a socialização dos conhecimentos e das

experiências dos educandos e educadores.

12.2.4 – Flexibilizar os convênios entre Estados e Municípios, visando facilitar os

processos de cessão, compartilhamento, reforma e ampliação de prédios, a aquisição

de mobiliário e de gêneros alimentícios para o programa de alimentação escolar e a

execução de programas de formação de pessoal, observada a legislação vigente.

12.2.5 – Aprimorar o processo de comunicação entre escolas, Secretarias

Municipais de Educação, Superintendências Regionais de Ensino, Secretaria de

Estado de Educação e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior, por meio da internet e outras mídias.

12.2.6 – Implantar calendário permanente de competições esportivas e

paradesportivas nas escolas de ensinos fundamental e médio, de forma articulada

entre as redes de ensino estadual, municipais e privada.

ANEXO II

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° , de de de 2010)

1 – Introdução

2 – Antecedentes históricos

2.1 – O contexto nacional

2.2 – O contexto estadual

2.3 – Princípios e diretrizes

2.3.1 – Equidade e justiça social

2.3.2 – Qualidade

2.3.3 – Diálogo entre as redes de ensino e sua interação

2.3.4 – Democratização da gestão e articulação com a comunidade

2.4 – Objetivos gerais

2.5 – Prioridades

1 – Introdução

O Plano Nacional de Educação – PNE –, aprovado pela Lei n° 10.172, de 9 de
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janeiro de 2001, tem como objeto a elevação global do nível de escolaridade da

população, a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, a redução das

desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com

sucesso, na educação pública e a democratização da gestão do ensino público nos

estabelecimentos oficiais. Em seu art. 2°, determin a que todos os entes federados

elaborem seus planos decenais a partir da vigência da lei.

O Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais – PDEMG – resulta não

apenas dessa determinação legal, mas também do fato de que a educação deve ser

a mola propulsora do desenvolvimento do Estado. A educação e a disseminação do

conhecimento são fatores decisivos para o desenvolvimento por estarem fortemente

associadas ao crescimento da eficiência e da produtividade e constituem o aparato

mais eficaz para o sucesso das políticas públicas que visam à democratização das

oportunidades e à inclusão social.

Como entes federados autônomos, os Municípios poderiam iniciar a elaboração dos

seus planos sem a necessidade de aguardar a iniciativa da esfera estadual; no

entanto, um plano estadual de educação que não esteja em sintonia nem articulado

com os planos municipais se reduz a um instrumento burocrático, sem poder de

orientar as políticas de transformação que a educação mineira demanda e incapaz de

dar suporte ao processo de desenvolvimento sustentável do Estado e dos Municípios.

Assim, tão importante quanto um plano que oriente a educação nos próximos dez

anos é o próprio processo de elaborá-lo, que deve envolver todas as prefeituras,

mobilizando escolas e organizações da sociedade civil, de forma que todos aprendam

a planejar juntos.

Em Minas, a riqueza desse processo não foi perdida nem menosprezada. A partir

de 2005, a Secretaria de Estado de Educação, em colaboração com a União Nacional

de Dirigentes Municipais de Educação, Seção MG – Undime-MG –, desencadeou um

processo de mobilização que, em seu primeiro momento, atingiu os 853 Municípios

na construção dos planos municipais de educação. Em seguida, envolveu toda a

sociedade mineira em um processo coletivo de elaboração do plano estadual, para o

qual foram convidados a participar professores, especialistas, estudantes, dirigentes

da educação, ao lado de representantes de diferentes segmentos organizados da
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sociedade e do poder público constituído, culminando com a realização do Congresso

Mineiro de Educação em 2006.

Os planos educacionais, embora garantidos por preceitos constitucionais, têm a sua

implementação ameaçada por conhecidas restrições orçamentárias. Além disso, nem

sempre contam com o devido compromisso e empenho das autoridades constituídas.

O processo de elaboração do Plano Decenal de Educação adotado em Minas torna

todos os que dele participaram em formais signatários e, sobretudo, em defensores

qualificados e legítimos de sua implementação. Ao mesmo tempo, por resultar de um

processo coletivo e democrático de planejamento, o PDEMG constitui-se em um

documento orientador, articulador e propositivo das políticas públicas para a

educação mineira. Elaborado para um horizonte de dez anos, as diretrizes, os

objetivos e as metas consolidados neste documento se fundamentam em estudos de

diagnóstico que traçam perfis realistas de toda a educação do Estado.

Seu caráter, a um só tempo articulado e autônomo, permite apontar uma estreita

vinculação entre as políticas públicas nacionais e as necessidades e expectativas

regionais. Por conseguinte, este Plano assume necessários compromissos para com

a educação dos mineiros, traduzidos em termos de metas claras, objetivas e realistas,

na expectativa de que, numa década, possa atingir o desempenho almejado, em

quantidade suficiente e qualidade recomendável, sem abrir mão da ousadia requerida

para projetá-la a um patamar de justiça e equidade.

Ao ser proposto como instrumento técnico e político em vista das medidas

educacionais que objetiva implementar, o PDEMG legitima-se tanto pelo processo

coletivo de sua elaboração quanto pelos princípios que forjam este documento: a

democracia, a defesa intransigente da qualidade da educação e a consolidação da

equidade e da justiça social.

É importante reconhecer que, por mais que este Plano identifique problemas, defina

prioridades e aponte soluções, a efetivação de seus objetivos e metas depende de

iniciativas que congreguem os diversos setores do poder público, assim como os

setores organizados da sociedade civil direta ou indiretamente relacionados com a

educação. Para tanto, destaca-se, como elemento fundamental, a responsabilidade

social do Estado e dos setores organizados da sociedade, tomada não como mera
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retórica “democratista”, mas como condição para a conquista dos avanços que este

Plano propõe.

2 – Antecedentes históricos

2.1 – O contexto nacional

A instalação da República no Brasil e o surgimento das primeiras ideias de um

plano que tratasse da educação para todo o território nacional ocorreram

simultaneamente. À medida que os quadros social, político e econômico do início do

século XX se desenhavam, a educação começava a se impor como condição

fundamental para o desenvolvimento do País. Nas duas primeiras décadas, as várias

reformas educacionais ajudaram no amadurecimento da percepção coletiva da

educação como um problema nacional.

Em 1932, educadores e intelectuais brasileiros lançaram um manifesto ao povo e

ao governo, que ficou conhecido como "Manifesto dos Pioneiros da Educação".

Propunham a reconstrução educacional, "de grande alcance e de vastas proporções

através de um plano com sentido unitário e de bases científicas [...]". O documento

teve grande repercussão e motivou uma campanha que resultou na inclusão de um

artigo específico na Constituição Federal de 1934, sobre a necessidade de

elaboração de um Plano Nacional de Educação. Entretanto, somente com a

Constituição Federal de 1988, cinquenta anos após a primeira tentativa oficial,

ressurge a ideia de um plano nacional de longo prazo, com força de lei, capaz de

conferir estabilidade às iniciativas governamentais na área da educação.

Em 1990 foi realizada a Conferência Mundial de Educação, em Jontiem, Tailândia,

e, por exigência dos documentos resultantes dessa Conferência, entre 1993 e 1994

foi elaborado o Plano Nacional de Educação para Todos, num amplo processo

democrático coordenado pelo Ministério de Educação – MEC.

Em 1996, foi aprovada a Lei n° 9.394, de 1996, conh ecida por Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional – LDB –, que insiste na necessidade de elaboração de

um plano nacional em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para

Todos, com duração de dez anos, para reger a educação na Década da Educação. A

LDB estabelece que a União encaminhe o plano ao Congresso Nacional, um ano

após a publicação da citada lei, com diretrizes e metas para todos os níveis e
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modalidades de ensino.

Em 9/1/2001, foi sancionada a Lei n° 10.172, que in stitui o Plano Nacional de

Educação – PNE, de 2001 –, que estabelece a obrigatoriedade de os Estados e

Municípios elaborarem e submeterem à apreciação do Poder Legislativo

correspondente a proposta de um plano decenal próprio.

O PNE, de 2001, está em consonância com a Constituição Federal, a LDB e os

compromissos internacionais firmados pelo Brasil em relação à educação nos

seguintes documentos: compromisso firmado na Conferência de Dacar sobre

Educação para Todos, promovida pela Unesco em maio de 2000; Declaração de

Cochabamba, dos Ministros da Educação da América Latina e Caribe, sobre

Educação para Todos, de 2000; Declaração de Hamburgo, sobre a educação de

adultos;Declaração de Paris, sobre educação superior; Declaração de Salamanca,

sobre necessidades especiais de educação; Documentos das Nações Unidas e da

Unesco sobre os direitos humanos e a não discriminação.

Quatro premissas orientaram a elaboração do PNE, de 2001: educação como

direito de todos; educação como fator de desenvolvimento social e econômico do

País; redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à

permanência, com sucesso, na educação pública; democratização da gestão do

ensino público nos estabelecimentos oficiais.

Os objetivos estabelecidos pelo PNE, de 2001, são: elevação do nível de

escolaridade da população; melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis e

modalidades; redução de desigualdades sociais e regionais; democratização da

gestão do ensino.

Considerando a escassez de recursos, o PNE, de 2001, estabeleceu as seguintes

prioridades: garantia do ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as

crianças de 7 a 14 anos (obrigatoriedade atualmente ampliada para 9 anos); garantia

de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou

que não o concluíram; ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino: a

educação infantil, o ensino médio e a educação superior; valorização dos

profissionais da educação; desenvolvimento de sistemas de informação e de

avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino.
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Decorridos cinco anos da promulgação do PNE, de 2001, uma avaliação produzida

pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, a pedido da Comissão de

Educação e Cultura, em fevereiro de 2005, constatou que ainda não foi cumprida a

maior parte das 294 metas estabelecidas, que têm por objetivos elevar a escolaridade

da população, melhorar a qualidade de ensino, reduzir as desigualdades e

democratizar a gestão.

Diante dessa avaliação, as opiniões dos especialistas da educação são

diversificadas; há, entretanto, um consenso quanto à necessidade de acabar com a

descontinuidade das ações na educação. Para tanto, devem ser elaboradas políticas

educacionais de longo prazo, garantindo que experiências bem-sucedidas sejam

divulgadas e adotadas em grande escala.

Alinhado com esse consenso, o PDEMG pretende constituir-se numa base

suficientemente segura para orientar a elaboração e o desenvolvimento de políticas

públicas destinadas a oferecer educação de qualidade à população, pela avaliação

criteriosa da realidade educacional mineira e pelas convicções que expressa.

2.2 – O contexto estadual

É importante ressaltar que nessa empreitada a que todos os Estados brasileiros

foram desafiados, Minas está sobressaindo. Embora o art. 10 da LDB, de 1996,

determine que “os Estados incumbir-se-ão de (...) elaborar e executar políticas e

planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de

educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos Municípios”, a

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – SEE-MG –, em respeito à

autonomia dos Municípios, enquanto entes federados autônomos, e à política de

cooperação mútua, iniciada neste Estado na década de 1990, optou por trilhar, de

comum acordo com a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, Seção

MG – Undime-MG –, um percurso diferenciado de planejamento, a partir de uma

filosofia de trabalho mais eficaz na construção democrática dos planos decenais de

educação em Minas Gerais.

Tal percurso propiciou que os Municípios traçassem, concomitantemente com o

Estado e em ação articulada com o Plano Nacional, diretrizes gerais para a educação

e, em ação autônoma, elaborassem, a partir de um amplo diagnóstico, os objetivos,
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as metas e as ações específicas que respondessem às expectativas de cada um dos

seus níveis e modalidades de ensino.

Esse processo se traduziu em idas e vindas de discussões entre os atores

envolvidos, durante um tempo de pré-planejamento, que espelha um modo de

acreditar no planejamento como processo democrático, baseado no diálogo e na

troca de experiências, a partir dos dados da realidade.

Seguindo essa orientação e com o devido cuidado para que os planos não

corressem o risco de ficar apenas no desejo, como tantos outros, a SEE-MG orientou

os 853 Municípios mineiros na elaboração dos seus respectivos planos, oferecendo-

lhes apoio técnico para uma construção fundamentada. Uma das ações realizadas

por esse apoio técnico foi a doação, aos Municípios, de um “Atlas da Educação de

Minas Gerais”, elaborado pela Fundação João Pinheiro, com os dados estatísticos

necessários ao diagnóstico da educação de cada Município mineiro.

Desse modo, em Minas Gerais, Estado e Municípios construíram em bases

negociadas e em tempo único os seus respectivos Planos Decenais de Educação, de

forma articulada com o Plano Nacional e de acordo com as respectivas demandas,

expectativas e vocações histórico-sociais.

2.3 – Princípios e diretrizes

O PDEMG é a expressão de demandas e expectativas da sociedade mineira em

relação à educação e estabelece bases seguras para que as políticas educacionais

sejam capazes de contribuir efetivamente para o desenvolvimento do Estado e para a

superação das históricas diferenças regionais que o caracterizam. Como um plano de

Estado, é a sociedade inteira que se apresenta como herdeira dos seus

compromissos, sendo as crianças, os jovens e os adultos mineiros os destinatários do

esforço educacional proposto e os beneficiários dos bons resultados que se pretende

alcançar.

Seu principal objetivo é o de atender, de forma equânime, as necessidades

educacionais da população, considerando as diversidades de condições e de

aspirações regionais. Mais que uma declaração de boas intenções, o PDEMG é a

expressão de compromissos democraticamente estabelecidos e capazes de produzir

os resultados que a sociedade mineira deseja. O seu pressuposto, como já afirmado
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anteriormente, é o de que a educação é fator decisivo para o desenvolvimento por

estar fortemente associada ao crescimento da eficiência e da produtividade e constitui

o aparato mais eficaz para promover a democratização das oportunidades e a

inclusão social.

O PDEMG concebe a educação escolar como direito do cidadão e patrimônio da

sociedade e se traduz como condição de desenvolvimento, o que significa a correção

das desigualdades interregionais de renda, a promoção da igualdade social e a

garantia dos direitos de cidadania e de liberdade pessoal. Em outras palavras, de

acordo com os fundamentos e as concepções que dão sustentáculo ao PDEMG, a

escolarização deve ser entendida como condição de preparação das pessoas e da

sociedade para a responsabilidade de construir, coletivamente, um projeto de

desenvolvimento social mais justo e humano.

Com esse propósito o PDEMG fundamenta-se nos seguintes princípios e diretrizes

gerais: equidade e justiça social; qualidade; diálogo e interação das redes de ensino;

democratização e articulação com a comunidade.

2.3.1 – Equidade e justiça social

Em Minas, os contrastes são enormes e as desigualdades se manifestam não só

pela baixa renda familiar, mas também pelas precárias condições de vida, que

dificultam o acesso e a permanência das crianças e dos jovens na escola e corroem

as próprias condições de educabilidade, interferindo no rendimento escolar dos

alunos e produzindo histórias de fracasso que alimentam um círculo vicioso, o que

impede a promoção do desenvolvimento humano nas regiões mais pobres do Estado.

Uma visão simplista dessa realidade induz a dois tipos de equívocos. O primeiro

deles é a ilusão de que medidas uniformes, que ignorem a complexidade da realidade

educacional mineira, possam produzir alterações significativas nas escolas. O

segundo é a crença de que essas medidas são bem-sucedidas por melhorarem, na

média, os indicadores educacionais, quando de fato elas fracassam por manterem ou

ampliarem as diferenças já existentes no Estado.

O desafio que a educação mineira apresenta a todos não é somente o de melhorar

as taxas de atendimento e de eficiência ou as condições de oferta dos serviços

educacionais. Escolas em boas condições de funcionamento, geridas eficientemente
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e dotadas de um corpo docente competente, de especialistas e servidores bem

preparados, são metas a serem alcançadas por políticas públicas orientadas para tal

finalidade. Mas não são suficientes se tudo isso não se traduzir em resultados

efetivos relacionados ao desenvolvimento e à aprendizagem dos alunos, em sua

capacidade de agregar novos domínios cognitivos e de incorporar novos valores da

cidadania e da democracia. E, principalmente, se não houver distribuição equitativa

das chances de desenvolvimento e aprendizagem.

As políticas educacionais não podem estar orientadas apenas para melhorar os

valores médios dos indicadores educacionais; devem também dar mais atenção às

parcelas da população e às regiões que mais necessitam da ação do poder público.

Somente nesse caso a evolução positiva dos indicadores estará retratando uma

transformação profunda na realidade educacional do Estado, traduzindo uma

compreensão mais adequada e socialmente mais justa do que seja o direito

constitucional à educação.

Tradicionalmente, as desigualdades sociais e econômicas têm servido para

justificar os resultados (em especial, os maus resultados) do desempenho da escola

pública. No entanto, num contexto de ação e de responsabilização, o grande desafio

a ser enfrentado é o de implantar políticas capazes de garantir sucesso na vida

escolar a todos – crianças, adolescentes, jovens e adultos não escolarizados –,

independentemente de sua origem social. O conhecimento dos efeitos das

desigualdades sociais na distribuição das oportunidades educacionais deve ser

tomado como base para a promoção de políticas orientadas pelo princípio da

equidade. Por isso mesmo, dadas as diversidades regionais e a extensão do Estado,

tornou-se indispensável estabelecer com clareza, neste Plano, as prioridades, metas

e estratégias de ação e eleger áreas geográficas para intervenção diferenciada.

Considerando, pois, esses princípios e as evidências do diagnóstico, foram eleitas

como áreas prioritárias para implementação das políticas educacionais previstas

neste Plano as Regiões do Norte de Minas, Jequitinhonha-Mucuri, Vale do Rio Doce

e Noroeste de Minas.

2.3.2 – Qualidade

Oferecer à população um serviço educacional de qualidade, isto é, uma educação
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escolar com padrões de excelência e sintonizada com as necessidades e demandas

da população, é um dever do poder público. Isso implica destacar o compromisso da

educação com os objetivos maiores da sociedade: o desenvolvimento sustentável, o

enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais, a apropriação do

conhecimento e das riquezas tecnológicas.

Os resultados que vêm sendo produzidos pelo Saeb, pelo Enem e também pelo

Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Proeb –, instituído no

âmbito do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública – Simave –, mostram

que, sob qualquer ângulo, são grandes as discrepâncias entre os indicadores que

caracterizam o estado da educação nas várias regiões de Minas.

Todas as pesquisas que investigam, a partir dos dados fornecidos por essas

avaliações, os fatores que influem no aprendizado dos alunos (recursos didáticos

disponíveis, disciplina ou tamanho da escola, por exemplo) chegam a um consenso:

qualquer fator prejudicial será ainda mais significativo no caso de alunos pobres e de

minorias étnicas.

Portanto, uma educação de qualidade não pode prescindir de investimentos nas

condições básicas de atendimento e funcionamento escolar, nos recursos e meios

que tornam a escola um lugar melhor para ensinar e para aprender. Mas a qualidade

que a educação mineira requer não é a que se mede apenas pelo número de

computadores e de todo um conjunto de recursos tecnológicos que hoje está

disponível no campo da educação. A qualidade necessária é, em especial, aquela

que está associada às pessoas, aos compromissos que assumem em relação à

educação e à sua disposição de estar sempre realizando o melhor nos limites de suas

possibilidades, num processo permanente de autossuperação. O compromisso maior

de todos, especialmente dos educadores, deve ser com a formação, o

desenvolvimento e a aprendizagem dos educandos. Somente se pode falar em

qualidade na educação quando, por meio dela, as pessoas se transformam e se

tornam capazes de mudar a sua própria vida e a realidade em que vivem.

Em suma, um bom sistema de ensino deve atender a população, assegurando as

condições para que os estudantes permaneçam na escola e possam concluir a

educação básica no tempo previsto e na idade correta, com alto nível de aprendizado.
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2.3.3 – Diálogo entre as redes de ensino e sua interação

A educação precisará estabelecer um diálogo saudável entre as diferentes

instâncias administrativas para que possa garantir unidade e organicidade de trabalho

entre as diferentes redes de ensino, assegurando qualidade, oferta equânime dos

diferentes níveis, formação de seus profissionais, racionalização do uso dos recursos,

desenvolvimento unificado de propostas curriculares, de programas de ensino e de

avaliação institucional, bem como uma gestão administrativa, pedagógica e financeira

coerente com a realidade.

Em atendimento aos princípios de autonomia dos entes federados e ao regime de

colaboração, é preciso que, respeitadas as especificidades de cada sistema de

ensino, sejam instituídos mecanismos de cooperação mútua entre os diversos

agentes governamentais para que, de fato, uma parceria educacional consistente

possa ser efetivada por meio de um trabalho integrado entre as redes de ensino,

promovendo uma educação que, reconhecidamente, esteja de acordo com a

vocação, as expectativas e as necessidades de seu desenvolvimento.

A competição entre as redes, comum em outras regiões do País, não tem

encontrado espaço em Minas. Nos últimos tempos, as relações têm sido de

colaboração, mas podem evoluir para superar a clássica divisão entre as redes e

tratar as questões educacionais do Estado como sendo de responsabilidade solidária.

2.3.4 – Democratização da gestão e articulação com a comunidade

A gestão democrática da educação é um preceito constitucional que tem

encontrado guarida nas políticas públicas do Estado de Minas Gerais e transformado

profundamente a relação das escolas com as comunidades por elas atendidas. O

fortalecimento da direção da escola, a implantação de colegiados e a ampliação da

autonomia administrativa, financeira e pedagógica são conquistas da determinação

de que as escolas sejam cada vez mais autogeridas e cada vez menos tuteladas pelo

poder público.

Mas, para consolidar essas conquistas, é preciso repensar também a forma como a

escola se relaciona com o ambiente. Como depende do que está à sua volta, a escola

será tanto mais valorizada quanto mais estiver integrada ao seu entorno, abrindo o

seu espaço privilegiado não só aos alunos, mas também à comunidade, com o
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objetivo de solucionar os problemas e suprir as necessidades da região.

A democratização da escola é condição necessária para a edificação de uma

sociedade mais justa e humana e, ao mesmo tempo, para a qualidade da educação.

Por isso mesmo, democratizar a escola deve ser a linha central de todas as

intervenções para diminuir a violência, implícita ou explícita, simbólica ou objetiva, em

seu ambiente e nas relações que estabelece com a comunidade. Mas essa

democratização deve ser tratada de forma mais abrangente, incluindo mudança das

relações internas e da estrutura de funcionamento da instituição escolar, e o estímulo

para que os alunos expressem o seu modo próprio de ser, com suas múltiplas formas

de manifestação, suas identidades e tradições culturais.

Tornar a escola mais aberta à participação da comunidade, mais inclusiva e,

portanto, mais educativa é um propósito que deve estar presente nas políticas

públicas. É necessário que a escola não apenas atenda às demandas por mais

vagas, mas também acolha como legítimas as diversas manifestações culturais dos

seus alunos, o que fará dela um espaço de desenvolvimento pessoal e de realização

profissional.

Se a gestão democrática na educação tem como pressuposto a ampliação da

participação de todos nas decisões, tem, por contrapartida, a necessidade de

acompanhamento e avaliação dos planos de trabalho que se desenvolvem em cada

escola, em particular, e em todo o sistema, bem como dos resultados das políticas e

programas implementados pelo poder público. Prestar informações corretas ao Censo

Escolar e participar com responsabilidade das avaliações sistêmicas são condições

indispensáveis para que a sociedade possa estar bem informada sobre as

necessidades educacionais do Estado e sobre os efeitos que as políticas

implementadas produzem sobre a realidade.

2.4 – Objetivos gerais

Os objetivos gerais que norteiam o PDEMG se encontram explicitados no art. 204

da Constituição Estadual de 1989 e são os seguintes:

I – erradicação do analfabetismo;

II – universalização do atendimento escolar;

III – melhoria da qualidade do ensino;
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IV – formação para o trabalho;

V – promoção humanística, científica e tecnológica.

Em termos mais específicos, esses objetivos se traduzem, neste Plano, nos

seguintes termos: tratar a educação básica como direito de toda a população e dever

intransferível do poder público; universalizar o acesso ao ensino fundamental

obrigatório de nove anos e ao ensino médio; garantir a oferta de educação básica a

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; assegurar professores

habilitados em atuação em toda a educação básica; elevar a qualidade do ensino

público ofertado à população em toda a educação básica; elevar a taxa de

atendimento da educação infantil e do ensino especial; institucionalizar o Regime de

Colaboração Estado-Município, em consonância com preceitos constitucionais;

desenvolver mecanismos legais e operacionais que efetivem a gestão democrática da

educação em todos os âmbitos da administração; elevar globalmente os

investimentos em educação.

2.5 – Prioridades

As prioridades definidas no âmbito do PDEMG visam atender às carências e

deficiências que perpassam estruturalmente todo o sistema de ensino e que incidem

diretamente sobre problemas que não se resolvem a partir de uma ação ou programa

isolado. Ao contrário, os problemas prioritários vinculam-se, necessariamente, a

conjuntos de ações programáticas que envolvem vários segmentos do poder público

e representações civis. São prioridades do PDEMG: superação do analfabetismo no

Estado, com garantia de continuidade de escolarização básica para os jovens e

adultos; elevação geral do nível de escolarização da população, garantida a

universalização dos ensinos fundamental e médio; melhoria da qualidade em todas as

etapas e modalidades da educação; redução das desigualdades educacionais, com a

promoção da equidade; implantação gradativa da educação de tempo integral na rede

pública; formação e valorização dos profissionais da educação; fortalecimento da

democratização da gestão educacional; melhoria da infraestrutura das escolas

públicas, com prioridade para as regiões definidas neste Plano como de maior

vulnerabilidade social; institucionalização das regras do Regime de Cooperação

Estado-Município; desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação;
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acompanhamento e apropriação da evolução tecnológica.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 179/2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 179/2007, de autoria do Deputad o Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Fundação Educacional de Lavras - Fela -, com sede

nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 179/2007

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional de Lavras - Fela -, com sede

no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Educacional de Lavras -

Fela -, com sede no Município de Lavras.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.025 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.025/2009, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Esportiva Olegarense - AEO -, com sede no

Município de Presidente Olegário, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.025/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Olegarense - AEO -, com sede

no Município de Presidente Olegário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Olegarense -

AEO -, com sede no Município de Presidente Olegário.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.103 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.103/2009, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Educacional de Caeté - Acec -, com

sede no Município de Caeté, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.103/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Educacional de Caeté - Acec

- com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Educacional

de Caeté - Acec -, com sede no Município de Caeté.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.113 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.113/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Esportiva Recreativa Olimpic - Aero -, com
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sede no Município de Juatuba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.113/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Recreativa Olimpic - Aero -,

com sede no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Recreativa

Olimpic - Aero -, com sede no Município de Juatuba

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.140 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.140/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação de Escola Estadual Sebastião Peçanha de Oliveira à Escola Estadual

de ensino fundamental e médio, no Povoado de Chapadinha, Município de Capelinha,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.140/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Capelinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Sebastião  Peçanha de Oliveira a escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Povoado de Chapadinha, no
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Município de Capelinha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.261 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.261/2010, de autoria do Deput ado Delvito Alves, que declara

de utilidade pública a Associação Pró-Vida, com sede no Município de Unaí, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.261/2010

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Vida, com sede no Município de

Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pró-Vida, com sede no

Município de Unaí.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.277 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.277/2010, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação Renascer, com sede no Município de Engenheiro

Caldas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.277/2010

Declara de utilidade pública a Associação Renascer, com sede no Município de

Engenheiro Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Renascer, com sede no

Município de Engenheiro Caldas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.296 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.296/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a entidade denominada Velo Clube do Triângulo - VCT -, com

sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.296/2010

Declara de utilidade pública a entidade Velo Clube do Triângulo - VCT -, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Velo Clube do Triângulo -

VCT -, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.302 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.302/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Assistência ao Barbosa da

Ponte – Acabap –, com sede no Município de Virgem da Lapa, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.302/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Assistência ao Barbosa

da Ponte – Acabap –, com sede no Município de Virgem da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de

Assistência ao Barbosa da Ponte – Acabap –, com sede no Município de Virgem da

Lapa.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.306 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.306/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Cáritas Diocesana de Araçuaí, com sede nesse Município, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.306/2010
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Declara de utilidade pública a entidade Cáritas Diocesana de Araçuaí, com sede no

Município de Araçuaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Cáritas Diocesana de

Araçuaí, com sede no Município de Araçuaí.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.308 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.308/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais de

Pedra do Sino, com sede no Município de Carandaí, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.308/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores

Rurais de Pedra do Sino, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária e dos

Pequenos Produtores Rurais de Pedra do Sino, com sede no Município de Carandaí.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.309 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.309/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de
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utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Produtores Rurais do

Araçás – Acompra –, com sede no Município de Desterro do Melo, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.309/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Produtores

Rurais do Araçás – Acompra –, com sede no Município de Desterro do Melo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos

Moradores e Produtores Rurais do Araçás – Acompra –, com sede no Município de

Desterro do Melo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.327 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.327/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública o Veteranos Esporte Clube, com sede no Município de Frutal, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.327/2010

Declara de utilidade pública o Veteranos Esporte Clube, com sede no Município de

Frutal.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Vet eranos Esporte Clube, com sede

no Município de Frutal.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.367 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.367/2010, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública a Associação Caravelas Esporte Clube, com sede no

Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.367/2010

Declara de utilidade pública o Caravelas Esporte Clube - CEC -, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Car avelas Esporte Clube - CEC -, com

sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.371 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.371/2010, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública o Instituto Marianense de Socialização pelo Esporte - Imse -, com

sede no Município de Mariana, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.371/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Marianense de Socialização pelo Esporte -

Imse -, com sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Marianense de Socialização

pelo Esporte - Imse -, com sede no Município de Mariana.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.403 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.403/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Salvador Futebol Clube, com sede no Município de

Capim Branco, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.403/2010

Declara de utilidade pública o Salvador Futebol Clube, com sede no Município de

Capim Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sal vador Futebol Clube, com sede no

Município de Capim Branco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.417 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.417/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Jaíba, foi

aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.417/2010

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Jaíba, com sede no

Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Asi lo São Vicente de Paulo de Jaíba,

com sede no Município de Jaíba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.418 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.418/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de Cocais, com sede no

Município de Barão de Cocais, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.418/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de Cocais, com

sede no Município de Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Distrito de

Cocais, com sede no Município de Barão de Cocais.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.419 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.419/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis e

Reaproveitáveis de Ouro Branco – Ascob –, com sede nesse Município, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.419/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis e

Reaproveitáveis de Ouro Branco – Ascob –, com sede no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Catadores de

Materiais Recicláveis e Reaproveitáveis de Ouro Branco – Ascob –, com sede no

Município de Ouro Branco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.426 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.426/2010, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Casa Abrigo Leleco para Crianças, com sede no Município de

Espera Feliz, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.426/2010

Declara de utilidade pública a Associação Leleco para Crianças, com sede no

Município de Espera Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Leleco para Crianças,

com sede no Município de Espera Feliz.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.430 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.430/2010, de autoria do Deput ado Dilzon Melo, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Primavera,

Jardim Planalto e Glória - APPG -, com sede no Município de Ilicínea, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.430/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Jardim

Primavera, Jardim Planalto e Glória – APPG –, com sede no Município de Ilicínea.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores dos

Bairros Jardim Primavera, Jardim Planalto e Glória – APPG –, com sede no Município

de Ilicínea.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.432 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.432/2010, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Associação Mãos que Acolhem – AMA –, com sede no

Município de Ataleia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.432/2010

Declara de utilidade pública a Associação Mãos que Acolhem – AMA –, com sede

no Município de Ataleia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mãos que Acolhem –

AMA –, com sede no Município de Ataleia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.433 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.433/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação de Artesãos de Arcos – Associarcos –, com

sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.433/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos de Arcos – Associarcos –,

com sede no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Artesãos de Arcos –

Associarcos –, com sede no Município de Arcos.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.435 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.435/2010, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Embaixada do Altíssimo – Geração de Davi –, com

sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.435/2010

Declara de utilidade pública a Associação Embaixada do Altíssimo – Geração de

Davi, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Embaixada do Altíssimo –

Geração de Davi, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 17 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.440 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.440/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida, com sede no Município de

Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.440/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida, com sede no

Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Nova Vida,

com sede no Município de Sete Lagoas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.444 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.444/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Creche Criança Feliz do Ana Moura, com sede no

Município de Timóteo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.444/2010

Declara de utilidade pública a Creche Criança Feliz do Ana Moura, com sede no

Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Criança Feliz do Ana Moura,

com sede no Município de Timóteo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.449 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.449/2010, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Evangélica Ágape – Acea –,

com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.449/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Evangélica Ágape – Acea –,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Evangélica

Ágape – Acea –, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.452 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.452/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que
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declara de utilidade pública a Associação do Bairro Novo Horizonte, com sede no

Município de Timóteo, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.452/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte,

com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Novo Horizonte, com sede no Município de Timóteo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.453 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.453/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Jardim Vitória,

com sede no Município de Santana do Paraíso, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.453/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Jardim Vitória,

com sede no Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Jardim Vitória, com sede no Município de Santana do Paraíso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.454 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.454/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade e

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Açucena, foi aprovado em turno

único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.454/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade

e São Vicente de Paulo de Açucena, com sede no Município de Açucena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Nossa

Senhora da Piedade e São Vicente de Paulo de Açucena, com sede no Município de

Açucena.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.457 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.457/2010, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que declara

de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Buritizeiro, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.457/2010

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Buritizeiro, com sede

no Município de Buritizeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Asi lo São Vicente de Paulo de

Buritizeiro, com sede no Município de Buritizeiro.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.463 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.463/2010, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que

declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Comunitário Vila Leonina,

com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.463/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Comunitário Vila

Leonina, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Desenvolvimento

Comunitário Vila Leonina, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.464 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.464/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos do Mandiocal – Ascoam –,

com sede no Município de Comercinho, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.464/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos do Mandiocal –

Ascoam –, com sede no Município de Comercinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Amigos do

Mandiocal – Ascoam –, com sede no Município de Comercinho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.467 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.467/2010, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Creche Lar Criança Feliz, com sede no Município de

Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.467/2010

Declara de utilidade pública a Creche Lar Criança Feliz, com sede no Município de

Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Lar Criança Feliz, com sede

no Município de Betim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Caneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.472 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.472/2010, de autoria do Deput ado Deiró Marra, que declara

de utilidade pública a Associação União Fraterna Ensinamentos de Jesus, com sede

no Município de Patrocínio, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.472/2010

Declara de utilidade pública a entidade União Fraterna Ensinamentos de Jesus,

com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade União Fraterna

Ensinamentos de Jesus, com sede no Município de Patrocínio.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.473 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.473/2010, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário de Contagem, com sede nesse

Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.473/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário de Contagem, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Apoio Comunitário de

Contagem, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.480 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.480/2010, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Loja Maçônica Boanerges Barbosa de Castro, com

sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.480/2010

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Boanerges Barbosa de Castro, com

sede no Município de Juiz de Fora.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Boanerges Barbosa de

Castro, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.484 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.484/2010, de autoria do Deput ado Antônio Genaro, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Peniel, com sede no Município

de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.484/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Peniel de Ipatinga, com sede

no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Peniel de

Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 29/6/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Thiolina Vilela,

ocorrido em 24/6/2010, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Weliton Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Atas -

Correspondência: Mensagens nºs 528, 529, 530, 531, 532, 533 e 534/2010

(encaminhando os Projetos de Lei nºs 4.717, 4.718, 4.719, 4.720, 4.721 e 4.722/2010

e processos relativos a terras devolutas rurais a serem alienadas ou concedidas pelo

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter, respectivamente), do Governador

do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 4.723 a 4.735/2010 - Requerimentos nºs 6.434 a 6.453/2010 -

Requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira e outros e Agostinho Patrus Filho -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública e de Educação

e do Deputado Tiago Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Vanderlei Miranda, Duarte Bechir, Almir Paraca e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento

do Deputado Ivair Nogueira e outros; deferimento - Requerimento do Deputado

Agostinho Patrus Filho; indeferimento - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Almir Paraca; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.083/2009; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto

de Lei nº 3.100/2009; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.138/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.449/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.518/2009; aprovação na forma do vencido em 1º

turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.547/2009; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.559/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.654/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
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Projeto de Lei nº 3.730/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.316/2010; aprovação - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Adelmo

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão

- Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Duarte Bechir - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Jayro Lessa - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Gustavo Corrêa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 528/2010*

Belo Horizonte, 24 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município

de Borda da Mata.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação do Município,

atualmente abrigando o SIAT – Serviço Integrado de Assistência Tributária e Fiscal,

da Secretaria de Estado de Fazenda, e a sede local da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER.

A liberação patrimonial que se propõe atende à demanda atual do Município, que

assume o encargo de restaurar e ampliar a benfeitoria, com o objetivo de acolher

serviço público municipal que beneficiará diretamente a população, além de manter

no local o funcionamento dos serviços públicos do Estado.

Releva esclarecer que a doação tem a anuência da Secretaria de Estado de

Fazenda, à qual o imóvel se encontra vinculado.

São essas as razões que me levam a solicitar a aprovação do projeto.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.717/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Borda da Mata

imóvel com área de 2.180,00m2 (dois mil cento e oitenta metros quadrados) e

respectiva benfeitoria, situado na Praça Getúlio Vargas, na sua sede, registrado sob o

nº 111, fl. 24, do Livro nº 3, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Borda

da Mata.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à instalação de serviços

públicos do Estado e do Município, ficando a cargo do donatário os custos das obras

de melhoria dos espaços destinados a órgão e entidade estaduais ali instalados.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 529/2010*

Belo Horizonte, 24 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para a elevada deliberação dessa nobre

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Pequi o imóvel que especifica.

O bem em apreço é administrado pelo Município, que evidenciou interesse na

incorporação definitiva do terreno ao seu patrimônio, para funcionamento da Escola

Municipal de Soledade.

Diante dessas ponderações, mostra-se conveniente a concretização da presente

medida, que se reveste de interesse público.

Expostas, assim, as razões determinantes de minha iniciativa, submeto o assunto a

essa Casa de Leis, fazendo juntar a documentação necessária à sua instrução.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.718/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pequi o imóvel que especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pequi imóvel

com área de 10.000m², situado no lugar denominado Soledade de Pequi, naquele

Município, registrado sob o nº 20.075, a fls. 93 do Livro nº 3-V, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal de Soledade.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 530/2010*

Belo Horizonte, 25 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia, projeto de

lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campanário o imóvel que

especifica.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado no ano de 1947, por

doação do Município, destinado ao funcionamento de escola rural. No local funcionou

a Escola Estadual Ana Duarte Guimarães, que foi municipalizada e integrada na

Escola Municipal Ana Barbosa e, posteriormente, na Escola Municipal Hildebrando

Cabral.

Nesse contexto, a liberação patrimonial que se propõe vem regularizar a situação

do imóvel, estando a propositura ao amparo das normas constitucionais e

infraconstitucionais em vigor.

Releva esclarecer que a doação tem a anuência das Secretarias de Estado de

Educação e de Planejamento e Gestão, em vista da destinação pública que se

pretende dar ao bem.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

nobres pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.719/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campanário o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Campanário

imóvel com área de 10.000m², situado na Rua Alto da Matriz, 579, naquele Município,

registrado sob o nº 19.058, Livro 3-S, fls. 171, no Cartório do 1º Ofício de Registro de

Imóveis da Comarca de Teófilo Otoni.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao funcionamento de

escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
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tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 531/2010*

Belo Horizonte, 25 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Paineiras o imóvel que especifica.

O imóvel em questão foi adquirido pelo Estado por doação de particulares, para a

construção e funcionamento da Escola Estadual Amâncio Romeiro, que foi

municipalizada, passando a denominar-se Escola Municipal Amâncio Romeiro.

O Município de Paineiras solicitou a doação do imóvel, objetivando a guarda, o zelo

e os encargos de manutenção e funcionamento do bem.

Trata-se, portanto, de regularizar situação em benefício do interesse público, sendo

que a propositura se faz ao amparo das normas constitucionais e infraconstitucionais

em vigor.

Releva esclarecer que a doação tem a anuência das Secretarias de Estado de

Educação e de Planejamento e Gestão, em vista da destinação pública que se

pretende dar ao bem.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

nobres pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.720/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paineiras o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Paineiras imóvel

constituído pela área de 4.500,00m², com benfeitorias com área de 403,57m², situado

na Rua Deputado Eduardo Lucas, 1.199, Centro, no Município de Paineiras,
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registrado sob a Matrícula nº 22.103, Livro 3 - AC, fl. 185, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Abaeté.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao funcionamento de

escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 532/2010*

Belo Horizonte, 25 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para consideração dessa egrégia Assembleia,

projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho o

imóvel que especifica.

O imóvel em questão, registrado junto ao órgão notarial da Comarca como

integrante do patrimônio do Estado desde 30 de abril de 1968, havia sido objeto de

doação do Município, para que ali se instalasse a então Escola Estadual “Maria

Solano Menezes Diniz”.

Posteriormente, atendendo ao preceito constitucional que recomenda a

municipalização do ensino fundamental, o referido estabelecimento foi

municipalizado, donde a necessidade de se regularizar a questão da propriedade do

imóvel.

Conto, portanto, com a prioritária atenção desse Parlamento para a iniciativa, que

se faz ao amparo da legislação pertinente e em atenção a legítimo interesse público.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.721/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho o imóvel que

especifica.
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Brumadinho

imóvel constituído por área de terreno de 1.200,00m² (mil e duzentos metros

quadrados), situado na rua Francisco Jorge Diniz, sem número, no lugar denominado

Tejuco, no Município de Brumadinho, registrado sob o nº 5.484, Livro nº 3-C, fl. 62, no

Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao funcionamento de

escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 533/2010*

Belo Horizonte, 25 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para deliberação dessa nobre Assembleia, projeto

de lei que dá a denominação de Escola Estadual Professora Izaura de Oliveira Vilela

à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na Rua João Bernardes

do Santos, nº 73, Distrito de São José do Barreiro, no Município de São Roque de

Minas.

As razões que justificam a medida se encontram pormenorizadamente

especificadas em Exposição de Motivos a mim dirigida pela Secretária de Estado de

Educação, texto que faço anexar à presente Mensagem, para pleno conhecimento

dos ilustres membros dessa Casa Legislativa.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter o projeto em

questão à elevada análise de seus nobres pares.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da
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Escola Estadual de Ensino Fundamental (anos finais) e Médio, situada no Distrito de

São José do Barreiro, no Município de São Roque de Minas. A Senhora Izaura de

Oliveira Vilela iniciou sua carreira como professora aos 15 (quinze) anos, foi uma

pessoa sempre alegre, solícita e pronta a servir a todos. Em toda sua trajetória,

exerceu a política social, deixando o seu exemplo de professora guerreira, dedicada e

capaz de lutar e vencer todas as dificuldades em prol da educação.

Belo Horizonte, 1º de junho de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.722/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de São Roque de

Minas.

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Izaura de Oliveira Vilena a

escola estadual localizada no Distrito de São José do Barreiro, no Município de São

Roque de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 534/2010*

Belo Horizonte, 28 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins do disposto no inciso XXXIV do art. 62 e

na forma do disposto no inciso II do § 9° do art. 2 47, ambos da Constituição do

Estado, processos rurais, com relação nominal, localização, município e área, a

serem alienados ou concedidos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

ITER.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Relação imóveis rurais área superior a 100,00ha
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Requerente Localização Município Área

Anita Alves Santos Córrego da Lapa Araçuaí 175,5586ha

José Rodrigues Chaves Fazenda Atoleiro Rio Pardo de Minas 110,1627ha

Maria de Fátima Alves

Silva Mendes

Fazenda Atoleiro Rio Pardo de Minas 124,8867ha”

- À Comissão de Política Agropecuária para os fins do art. 102, inciso IX, alínea “e”,

do Regimento Interno, nos termos da Decisão Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Milton de Moura França, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.186/2010, da Comissão do

Trabalho.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 4.455/2010, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.455/2010.)

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.945/2010 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.255/2 009 e 5.949/2010, da Comissão

de Direitos Humanos.

Do Sr. Valdir Martins Ferreira, Prefeito Municipal de Córrego Fundo, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.524/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.524/2010.)

Da Sra. Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.287/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. João Batista Gomes Soares, Presidente do Conselho Regional de Medicina

do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento da

Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 1.243/2010/SGM.

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, prestando
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informações relativas ao Requerimento n° 4.307/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 5.645, 5.646, 5.651 e 5.652/2010, da

Comissão de Turismo.

Do Sr. Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo

e Habitação, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.203/2010, da

Comissão de Minas e Energia.

Do Sr. Paulo Roberto Moreira Cançado, Secretário-Geral do Ministério Público do

Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.330/2010, da

Comissão de Direitos Humanos, e ao requerimento dessa Comissão encaminhado

por meio do Ofício nº 1.683/2010/SGM.

Do Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.192/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.192/2010.)

Da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais da Aneel,

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 5.233 e 5.235/2009, do

Deputado Weliton Prado.

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG

(2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 4.707 e 4.710/2009, da

Comissão de Segurança Pública.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.723/2010

Declara de utilidade pública a Associação Piranguçuense de Artesanato - Apa -,

com sede no Município de Piranguçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Piranguçuense de

Artesanato - APA -, com sede no Município de Piranguçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Piranguçuense de Artesanato - APA -, com sede no

Município de Piranguçu, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos,

criada em 2008.

A entidade tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento da produção

artesanal do Município de Piranguçu, promovendo a integração de seus associados;

realizar eventos culturais, ambientais, desportivos e sociais. A entidade é de suma

importância por estabelecer parcerias voltadas aos artesãos da região.

Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições

para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais. Tendo em vista que a

entidade atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos

contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.724/2010

Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores Hortigranjeiros

da Ceasa de Caratinga, com sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores

Hortigranjeiros da Ceasa de Caratinga, com sede no Município de Caratinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Cecília Ferramenta

Justificação: A Associação Regional do Produtores Hortigranjeiros da Ceasa de

Caratinga é entidade sem fins lucrativos e com personalidade jurídica própria e prazo

de duração indeterminado. A instituição tem por finalidade realizar ações que venham
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a possibilitar uma condição de vida digna a seus associados e cidadãos da

comunidade de Caratinga, ao promover programas sociais e ambientais direcionados

a essas pessoas. Além disso, dá assistência à comunidade através de ações práticas

e teóricas, no campo da agricultura e da pecuária, visando a melhor rendimento da

produção e da comercialização dos produtos hortigranjeiros e pecuários, participa,

como órgão de representação junto ao poder público, na luta pelos interesses da

classe, no combate à fome e à pobreza, na integração de seus beneficiários ao

mercado de trabalho, na divulgação da cultura, da recreação e do esporte entre os

associados e a comunidade, na habilitação e na recuperação de portadores de

deficiência e na preservação e na recuperação do meio ambiente e dos recursos

hídricos. Tem como objetivos, ainda, o levantamento das necessidades e das

aspirações da comunidade assistida e a busca de recursos financeiros para o

desenvolvimento das atividades-alvos da entidade. Diante do exposto, julgamos mais

que procedente o título de utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce esse

papel.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.725/2010

Declara de utilidade pública o Meridional Esporte Clube, com sede no Município de

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Meridional Esporte Clube, com sede

no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Cecília Ferramenta

Justificação: O Meridional Esporte Clube, com sede no Município de Ipatinga, é

associação sem fins lucrativos com personalidade jurídica própria e prazo de duração

indeterminado. A instituição tem por finalidade o aperfeiçoamento cultural e

profissional de seus associados, difundindo o civismo e a cultura física, prática e
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competição em todas as modalidades esportivas, amadorísticas e especializadas,

realizando promoções, reuniões e eventos de diversão de caráter social e cultural nos

termos da lei vigente. Tem como objetivo propiciar a seus associados e dependentes

a oportunidade de desenvolverem-se dentro de um espírito capaz de promover o seu

crescimento como um todo, tornando-se, cada vez mais, parte da sociedade. Diante

do exposto, julgamos mais que procedente o título de utilidade pública, pois, de fato,

a entidade exerce esse papel.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.726/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Congadeiros da Irmandade de Nossa

Senhora do Rosário do São Benedito, com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Congadeiros da

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do São Benedito, com sede no Município

de Campo Belo.

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Dimas Fabiano

Justificação: A Associação dos Congadeiros da Irmandade de Nossa Senhora do

Rosário do São Benedito, com sede no Município de Campo Belo, é uma entidade

civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como finalidade fomentar,

desenvolver e gerenciar projetos de pesquisa e atividades artísticas, socioculturais e

folclóricas; elaborar, intermediar e coparticipar de iniciativas de instituições públicas e

privadas relacionadas com seu objeto social e da divulgação de obras artísticas e

floclóricas em seus diversos formatos.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que tem sido realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, razão pela qual conto com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.727/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Capivara - Acocap -, com

sede no Município de Tapira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da Capivara -

Acocap -, com sede no Município de Tapira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A Associação Comunitária da Capivara - Acocap -, com sede no

Município de Tapira, fundada em 5/10/2001, com personalidade jurídica própria, é

uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Está em pleno e

regular funcionamento há mais de oito anos, cumprindo suas finalidades estatutárias

e sociais.

A Associação tem por finalidade a promoção humana e a orientação ao agricultor,

ao pecuarista, ao avicultor, ao piscicultor e ao apicultor da comunidade do Distrito de

Capivara.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é, portanto, de extrema

importância para a ampliação do trabalho dessa entidade e o prosseguimento de

seus projetos, que contribuirão para a execução de políticas públicas e programas

intersetoriais, garantindo o bem-estar dos moradores dessa localidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.728/2010

Institui o Dia Estadual do Antigomobilismo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o - Fica instituído o Dia Estadual do Antigomobilismo, a ser comemorado,
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anualmente, no dia 28 de outubro.

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Marcus Pestana

Justificação: O vocábulo “antigomobilismo” é neologismo incorporado informalmente

à língua portuguesa e significa, no sentido estrito, a prática da restauração de antigos

carros usados.

O termo remete também ao reparo de maquinários antigos, ainda que

desvinculados da composição dos veículos, e até mesmo ao ato de colecionar

miniaturas, desde uma peça de motor até um chaveiro representando um carro raro,

de tempos remotos ou não. Nesse sentido, tal “hobby” está ao alcance de todos e

pode ser suportado pelo mais exíguo orçamento doméstico.

A prática do antigomobilismo está, por outro lado, associada à preocupação de

preservar a história por meio do conhecimento acerca dos veículos das diversas

épocas, identificando-os com as personalidades a que serviram. Nessa relação

homem e máquina, o primeiro empresta ao segundo a sua significação histórica. Isso

se aplica nitidamente aos veículos oficiais dos Presidentes Getúlio Vargas e José

Sarney, os quais, restaurados e expostos ao público, adquirem o peso histórico dos

ex-proprietários, por meio da sua biografia e, sobretudo, dos momentos importantes

da política nacional.

Atualmente, com mais de 10 mil praticantes identificados, ele se torna um

movimento com possibilidades cada vez maiores de contribuir para a preservação da

memória do povo brasileiro e o resgate do seu passado.

Em vista do exposto, depreendemos que a criação do Dia do Antigomobilista tem

por objetivo difundir a cultura do antigomobilismo e o papel que desempenha para a

cultura de nossa gente.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.729/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Cristo Rei -

AMCR -, com sede no Município de Montes Claros.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Cristo Rei - AMCR -, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Cristo Rei - AMCR -, fundada

em 5/4/2006, é uma entidade civil, de fins sociais, sem fins lucrativos, que tem por

finalidade, entre outras: promover campanhas de mobilização e esclarecimento da

opinião pública acerca dos direitos e deveres dos moradores e pessoas estabelecidas

no bairro; incentivar atividades sociais, culturais e desportivas, de maneira a criar

oportunidades de lazer, intercâmbio e solidariedade; encaminhar aos órgãos

competentes reclamações de moradores e pessoas estabelecidas no bairro quanto à

violação de seus direitos, acompanhando o desenvolvimento de seus pleitos; e

realizar cursos, conferências, seminários e mesas-redondas destinados à divulgação

de temas de interesse.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para apreciação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.730/2010

Declara de utilidade pública o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de

Minas Gerais, com sede no Município de São José da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento das Donas de Casa e

Consumidores de Minas Gerais, com sede no Município de São José da Lapa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Gláucia Brandão

Justificação: O Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais,

com sede no Município de São José da Lapa, é uma entidade sem fins lucrativos,
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cuja finalidade precípua consiste na defesa dos direitos das donas de casa e

consumidores. Para tanto, desenvolve ações que objetivam contribuir para maior

equílibrio nas relações de consumo, para a implementação e o aprimoramento da

legislação de defesa do consumidor e de repressão ao abuso do poder econômico e

para a melhoria da qualidade de vida, especialmente no que diz respeito à excelência

dos produtos e dos serviços oferecidos.

Dessa maneira, informa e orienta o consumidor sobre produtos e serviços e demais

aspectos envolvidos nas relações de consumo, inclusive legislação, regulamentação

e fiscalização; realiza testes comparativos entre produtos e serviços oferecidos ao

consumidor e atua, junto a instituições privadas, visando ao aperfeiçoamento das

normas técnicas e dos procedimentos relativos ao fornecimento de produtos e

serviços.

Tendo em vista a importância social das atividades desenvolvidas pela entidade,

contamos com o apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei,

que pretende declará-la de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Defesa do Consumidor, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.731/2010

Declara de utilidade pública a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade -

CNEC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Campanha Nacional de Escolas da

Comunidade - CNEC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

José Henrique

Justificação: A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC - se

encontra em contínuo e regular funcionamento desde abril de 1952.

A CNEC tem por finalidade oferecer serviços educacionais e não seriados, formais

e não formais, avulsos, em todos os níveis e modalidades de ensino, para crianças,
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jovens e adultos, e promover, coordenar e executar ações, projetos e programas de

assistência social, preservação do meio ambiente e incentivo ao turismo, entre outros.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.732/2010

Declara de utilidade pública a Associação Vitoriosa de Deficientes e Cadeirantes -

Avidec -, com sede no Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vitoriosa de Deficientes e

Cadeirantes - Avidec -, com sede no Município de Camanducaia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Carlos Mosconi

Justificação: A Associação Vitoriosa de Deficientes e Cadeirantes, também

designada pela sigla Avidec, constituída em 22/3/2009, é uma associação civil de

direito privado sem fins econômicos e com duração por tempo indeterminado, com

sede e foro no Município de Camanducaia.

Essa associação tem por finalidade atender pessoas com deficiência física,

habilitando-as e reabilitando-as, promovendo sua integração social e comunitária, nos

termos da Lei nº 8.742, de 7/12/93 e legislação complementares, bem como

promover ações que contribuam para assegurar à pessoa com deficiência física o

pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive direitos à educação, à saúde, ao

trabalho, ao desporto, ao transporte público, ao acesso a edificações de uso público,

à habitação e à cultura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.733/2010
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Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância - Lactário São

José, com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância -

Lactário São José, com sede no Município de Além Paraíba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: A Associação de Proteção à Infância - Lactário São José foi fundada

em 12/7/41, por um grupo de pessoas interessadas e preocupadas com as crianças e

com o futuro e bem-estar social delas.

A Associação tem por finalidade amparar a infância, proporcionando-lhe abrigo

(creche), alimentação, recreação, educação, assistência médica e social.

O amparo feito pela associação tem um grande valor educacional e social, o

Lactário São José atende hoje cerca de 50 crianças até 6 anos.

É uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, não remunera os membros

de sua diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui lucros, vantagens nem

bonificações a seus dirigentes, associados e mantenedores, sob nenhuma forma,

destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento gratuito de suas

finalidades estatutárias. Preenche todas as exigências previstas na Lei nº 12.972, de

1998, para a declaração de utilidade pública, dentre as quais podemos destacar o

regular funcionamento há mais de um ano, diretoria composta por pessoas de

reconhecida moral e não remuneradas pelo exercício do cargo, bem como

comprovada aquisição de personalidade jurídica.

Assim, considerando que a Associação desenvolve uma gestão administrativa e

patrimonial em prol do interesse público e não oferece nenhum óbice legal para a

declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 4.734/2010

Declara de utilidade pública a Associação Feliz Idade, com sede no Município de

Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Feliz Idade, com sede no

Município de Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a

Associação Feliz Idade, entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade a

proteção à velhice, a reabilitação e a integração na vida comunitária de pessoas com

deficiência, desenvolvendo atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, a fim

de promover a assistência social, a defesa da ética, da paz, da cidadania e dos

direitos humanos, o combate à pobreza.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto à religião,

à cor, ao sexo, à condição social das pessoas assistidas e atende com observância

dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da

economicidade e da eficiência.

A Associação se encontra em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem, atendendo, desta forma, aos requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.735/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Paraíso - Inpar -, com sede no Município de

Itatiaiuçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Paraíso - Inpar -, com sede

no Município de Itatiaiuçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2010.

Neider Moreira

Justificação: O Instituto Paraíso atende a todos os requisitos da Lei nº 15.430, de

2005. Foi fundado em 17/11/2008 no Município de Itatiaiuçu e atende gratuitamente

crianças e jovens com necessidades especiais através da equoterapia, equitação

terapêutica, que consiste em utilizar o cavalo como instrumento de terapia para fins

de saúde, educação e lazer.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para apreciação dos meus

nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, do inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.434/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Presidente da Gasmig pedido de providências para que

seja incluída, no projeto de ampliação da oferta de gás natural no Vale do Aço, no

Programa Gestão Estratégica dos Recursos e Ações do Estado, a construção de

gasoduto entre os Municípios de Belo Oriente e Governador Valadares. (- À

Comissão de Minas e Energia.)

Nº 6.435/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG

pedido de providências com vistas à realização da ligação asfáltica da BR-381 até o

Distrito de Vila Nova Floresta, no Município de Governador Valadares. (- À Comissão

de Transporte.)

Nº 6.436/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social e ao Comandante-Geral da PMMG pedido de

providências com vistas à implantação de uma companhia da Polícia Militar na região

do Bairro Petrolândia, em Contagem. (- À Comissão de Segurança Pública.)



____________________________________________________________________________
142

Nº 6.437/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Educação e ao Diretor-Geral do Cefet-MG pedido de providências para

que seja oferecido transporte escolar gratuito entre as unidades I e II dessa

instituição. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.438/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Berilo pelo recebimento do prêmio

Destaque na Gestão Municipal do Programa Travessia - 2009, concedido pelo

governo do Estado.

Nº 6.439/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Caraí pelo recebimento do prêmio

Destaque na Gestão Municipal do Programa Travessia - 2009, concedido pelo

governo do Estado.

Nº 6.440/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas, pelo

recebimento do prêmio Destaque na Gestão Municipal do Programa Travessia - 2009,

concedido pelo governo do Estado. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 6.441/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Planejamento pedido de informações sobre a decisão do Executivo de

terceirizar o serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota

de mais de 9 mil veículos utilizados nos órgãos e entidades do Estado. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 6.442/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre a decisão do Executivo de

terceirizar o serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota

de mais de 9 mil veículos utilizados nos órgãos e entidades do Estado. (- Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao

Requerimento nº 6.441/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 6.443/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre a decisão de locar veículos para

substituir automóveis da frota estadual que se encontram parados devido à falta de
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licitação para contratação de oficinas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.444/2010, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte pelos 50

anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.445/2010, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Robson Gomes por sua diplomação e posse como Prefeito

Municipal de Ipatinga. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.446/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre as alterações na legislação

relacionada à Fundação Helena Antipoff, que objetivam, entre outras questões, a

adequação da jornada de trabalho dos servidores da instituição.

Nº 6.447/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas da

Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre os equipamentos de

segurança disponibilizados aos Agentes de Segurança Socioeducativos para o

exercício de suas funções. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 6.448/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Colegiado das Corregedorias pedido de providências para a edição

de resolução destinada a uniformizar os procedimentos de apresentação de policiais

civis e militares nos inquéritos da Polícia Judiciária em que figuram como parte.

Nº 6.449/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Caratinga pedido de providências para garantir

o transporte por meio de ônibus aos familiares dos internos do presídio de Caratinga.

(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.450/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social pedido de cópias de

documentos sobre violações de direitos humanos, especialmente práticas de tortura,

no presídio de Caratinga, incluindo depoimentos de presos, exames de corpo de

delito e relatórios de apurações. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.451/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para reformular o
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Conselho Estadual de Comunicação Social e para instituir os Conselhos Editoriais

dos Veículos de Comunicação, vinculados direta ou indiretamente ao Estado,

conforme deliberação da última Conferência Estadual de Comunicação Social,

realizada em 2009.

Nº 6.452/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para confeccionar, sob

a supervisão da Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Comunicação

Social, caderno com as deliberações da referida Conferência, realizada em 2009. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.453/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Turismo pedido de providências para incluir, na revisão do PPAG, ação

referente à construção do Museu de Tecnologia Rural no Município de Santana dos

Montes.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira

e outros e Agostinho Patrus Filho.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública e de Educação e do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

servidores e servidoras desta Casa, senhores e senhoras da imprensa, senhores e

senhoras que acompanham, das galerias ou pela TV Assembleia, os nossos

trabalhos, boa tarde. Venho a esta tribuna para fazer justiça ao trabalho que a nossa

querida instituição Polícia Militar de Minas Gerais vem fazendo em Belo Horizonte por

ocasião dos jogos do Brasil.

Sabemos que a Fifa homologou alguns locais de comemoração que estão

espalhados pelo Brasil. Em Belo Horizonte, foram especialmente dois lugares: a

Praça da Estação e a Praça JK. Quanto aos jogos do Brasil, acredito que em nenhum

outro país o futebol é tão empolgante, tão emocionante e envolvente como aqui. Isso

é sabido de todos. No entanto, sabemos também que essa emoção, essa paixão pelo
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futebol faz com que as pessoas extrapolem em suas comemorações, ferindo direitos

de outros. Na nossa cidade, em vários locais, existem concentrações onde pessoas

comemoram, mas cometem muitos exageros. Para ser bem específico, uma delas

aconteceu no Bairro São Bento, onde, há algum tempo, a população vem sofrendo

com essa comemoração exagerada, sempre regada a muita bebida alcoólica.

Já nas disputas de jogos de Cruzeiro e Atlético, de anos para cá, eu, que moro na

região há 15 anos, percebi que o nosso bairro foi tomado por grupos de torcedores

que não respeitam ninguém. Eles não respeitam as crianças nem as senhoras idosas,

não respeitam os espaços. Um verdadeiro atentado ao pudor, em que pessoas usam

a rua como banheiro, para a prática de sexo, e isso sem o mínimo, o menor

constrangimento.

Não temos nada contra celebrações. Acreditamos que elas devem ser, sim, um

direito de todos nós, brasileiros, que gostamos e somos apaixonados pelo futebol,

mas é preciso preservar a ordem. Como bem disse o meu amigo Ten.-Cel. Isaac,

Comandante do 22º Batalhão, localizado no Bairro Santa Lúcia, precisamos tirar a

palavra “ordem” da bandeira do Brasil e colocá-la na prática, na nossa vivência diária,

nas nossas relações. Coisa que não vem acontecendo, especialmente na região do

São Bento.

Conforme estimativa da Polícia Militar, no segundo jogo do Brasil, 12 mil pessoas

estavam lá. Imaginem 12 mil pessoas num evento, sem nenhum tipo de suporte, de

apoio de algum órgão do governo, seja do Estado ou do Município. A maioria da

multidão era composta de jovens que faziam uso de bebidas destiladas fortes, como

vodca e uísque, e grande parte deles era menor de idade. Então, a comemoração do

segundo jogo do Brasil no São Bento foi um verdadeiro caos. Definindo melhor: a

região do São Bento transformou-se num verdadeiro inferno. Ali havia moradores com

doentes em casa, sem a mínima condição de sair com seus parentes para levá-los ao

médico, e outros retornando de médicos e sem condições de entrar em suas

garagens. Quem passou pela região sabe muito bem do que estou falando.

Quando aconteceu isso no segundo jogo, liguei para o Cel. Renato, hoje nosso

Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, expus-lhe minha preocupação

e disse-lhe as seguintes palavras: Cel. Renato, se não for tomada uma providência e
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o Brasil chegar à disputa da final da Copa do Mundo, será tragédia anunciada. Ainda

bem que o Cel. Renato, sensível que é, entendendo a minha preocupação,

imediatamente marcou uma reunião do 22º Batalhão para o dia seguinte.

Conversamos também com o Dr. Alceu, do Ministério Público, a quem expus a

situação. Ele imediatamente se prontificou a enviar um representante do Ministério

Público que lá estava - se não me engano, Dr. Estevão. A Prefeitura, da mesma

forma, enviou o William. Reunimos lá moradores, síndicos, Polícia Militar, Ministério

Público, Secretaria de Defesa Social. Liguei para o Subsecretário Daniel

Nepomuceno, meu amigo, que também enviou representante. Dessa reunião com os

donos dos bares, tiramos uma posição. E veio o terceiro jogo.

Nesse terceiro jogo, houve um trabalho ostensivo da Polícia Militar. No início da

minha fala, disse que queria fazer justiça porque muitas vezes ouvimos críticas à

nossa Polícia Militar. Claro que existem excessos em alguns casos, como existem em

todos os lugares. Mas a nossa gloriosa Polícia Militar é uma corporação de mais de

200 anos, onde tive o privilégio de ser recentemente agraciado com a Medalha

Alferes Tiradentes e vi o quanto ela é organizada e comprometida, de fato, com a

integridade e com a segurança da nossa cidade e do nosso Estado. Não poderia

deixar de trazer aqui este reconhecimento, primeiro, à pessoa do Cel. Renato,

Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais; segundo, ao Cel. Cícero,

Comandante do Policiamento da Capital, um homem de competência comprovada,

ser humano de primeira linha, pessoa de diálogo, decente, que busca resolver tudo

na base do diálogo e do equilíbrio e que estava presente no dia da ação efetiva da

polícia, ostensiva mas pacífica. A polícia colocou nas entradas do bairro as “blitze”

com etilômetro. Então, naquele terceiro jogo, já tivemos uma certa tranquilidade.

O quarto jogo impressionou-me. As pessoas chegaram à conclusão de que o São

Bento não é lugar para baderna. A sensação que tenho é que o bairro foi devolvido a

nós, moradores da região. Fiquei sabendo que agora a comemoração dos que iam ao

São Bento passou a ser na Praça da Estação e na Praça JK. Portanto nosso bairro

está em paz, a segurança retornou e a tranquilidade, graças a Deus, foi-nos

devolvida.

Fica aqui a minha palavra de gratidão ao Cel. Renato, ao Cel. Cícero e ao Ten.-Cel.
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Isaac, Comandante do 22º Batalhão, no Santa Lúcia. Meu agradecimento também ao

Dr. Alceu, que se fez representar - o Ministério Público lá estava -; à Prefeitura, que,

com seus Fiscais, coibiu e não permitiu o comércio ambulante na região, que estava

contribuindo para alimentar os jovens com a bebida; à Secretaria de Defesa Social,

que lá esteve muito bem-representada. Quero crer que, com os espaços

homologados pela Fifa - Praça da Estação e Praça JK -, temos dois excelentes locais

em Belo Horizonte para comemorações.

Acredito que, dessa forma, não apenas nossa região, mas também toda a nossa

cidade, todo o Estado de Minas poderá acompanhar os jogos com tranquilidade,

torcendo para que cheguemos ao final, com nossa cidade em paz. Enfim, torcemos

para que tenhamos uma comemoração feliz, que não fira o direito dos outros, que

não quebre a tranquilidade, que não traga um clima de insegurança, conforme

começamos a vivenciar, pelo menos nos primeiros dois jogos da Copa.

Mais uma vez os meus agradecimentos ao Cel. Renato, ao Cel. Cícero, ao Ten.-

Cel. Isaac e a todos os comerciantes da região do São Bento, que entenderam a

gravidade da situação e colaboraram, fechando seus estabelecimentos logo após os

jogos, para que a paz e a tranquilidade fossem restabelecidas. Por hora é só, Sr.

Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Cumprimento o Exmo. Sr. Presidente, Deputado José

Henrique, que dirige os trabalhos nesta tarde, as Sras. Deputadas e os Srs.

Deputados, o público que nos assiste pela TV Assembleia, as pessoas presentes nas

galerias.

Sr. Presidente, o Deputado que me antecedeu trouxe a esta Casa um assunto para

o qual quero chamar a atenção, em parte. Deputado Vanderlei Miranda, quero fazer

um adendo. V. Exa., com certeza, também é da época em que havia, na grade

curricular, a matéria Educação Moral e Cívica. Por desuso ou por falta do argumento

de que deveríamos continuar estudando a história e os valores do Brasil, isso nos foi

tirado. Assim, a disciplina Educação Moral e Cívica não faz mais parte da grade

curricular.

V. Exa. falou sobre a Copa do Mundo. Gostaria de mencionar o número de
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bandeiras que há nos carros e nas janelas dos edifícios, espalhadas pelo nosso

imenso Brasil. Nosso país carece, Pastor Vanderlei Miranda, de uma educação moral

e cívica que resgate o amor ao País, não apenas quando estamos participando da

Copa do Mundo. V. Exa. viaja pelos quatro continentes. Durante nosso recesso,

tivemos oportunidade de nos falar, quando estava um tanto quanto distante do Estado

de Minas, em visita a um de seus filhos. Lá, V. Exa. pôde perceber, em todos os

escritórios e repartições públicas, o sentimento de patriotismo que nutre outras

nações, o que não acontece com o nosso país. O Brasil hoje está bonito, há muitas

bandeiras espalhadas. Gostaria que tivéssemos esse mesmo amor, esse mesmo

sentimento, em todas as épocas, não apenas quando o País disputa uma Copa do

Mundo.

Quando estávamos no primário, estudávamos a matéria Educação Moral e Cívica,

por meio da qual adquiríamos conhecimento sobre a nossa bandeira, o nosso brasão

e o Hino Nacional. Infelizmente isso não acontece mais. Lembro-me de que nos

perfilávamos nas escolas e, antes de entrarmos para as salas de aula, cantávamos o

Hino Nacional, com muito orgulho.

E hoje, nas escolas, ao iniciar as aulas, os alunos chegam correndo para entrar nas

salas, muitos deles atrasados, e não se vê mais o amor, o patriotismo. Quero

reportar-me, Deputado, à célebre frase de John Kennedy ao assumir a Presidência

dos Estados Unidos da América: “Americanos, meus concidadãos, não perguntem o

que o país poderá fazer por vocês, e sim o que vocês poderão fazer por nosso país”.

Isso é prova de que o sentimento patriótico tem que brotar, ressurgir nos nossos

corações para que nós, brasileiros, possamos sempre denotar o nosso orgulho e

amor à nossa pátria em todas as ocasiões.

Veja bem, Deputado Vanderlei Miranda, que é crime - e isso está na lei - modificar a

bandeira do País ou usá-la indevidamente. Entretanto, estamos vendo símbolos de

times do Brasil estampados ao centro da nossa bandeira. Assim, o torcedor tem seu

time de preferência mostrado dentro da bandeira do País. Isso é crime. Está faltando,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, meu caro Presidente Deputado José Henrique,

ressurgir o amor, o carinho e a responsabilidade do brasileiro para com o País. Não

podemos mostrar o nosso amor e carinho tão somente na época da Copa do Mundo.
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V. Exa. aponta esse problema, e eu trago esse segundo aspecto para o debate da

Copa do Mundo. É um fato grave, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. V. Exa., que tem

formação jurídica e experiência legislativa, que faz parte da Comissão de Justiça,

importantíssima, responsável por dar aos projetos parecer de constitucionalidade ou

não, sabe muito bem dessa situação que estamos vendo pelos quatro cantos do

Brasil, pois não é um defeito de Minas Gerais. Aqui hoje, desta tribuna, quero

manifestar meu inconformismo. Podem até dizer que este Deputado faz parte de uma

época em desuso, época em que a educação moral e cívica era estudada, por volta

de 1966, 1967, 1970 e mais alguns anos. Tivemos a reforma da educação em 1972.

A nossa formação ficou diferente. Devíamos cantar o Hino Nacional sem mudar uma

palavra, com orgulho de assumir: sou brasileiro, amo o meu País, quero vê-lo cada

vez melhor, não perguntarei ao Presidente, ao Governador e aos Prefeitos o que

podem fazer por mim, quero dar a minha parcela para ajudar a desenvolver o País.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Duarte

Bechir. Seu pronunciamento, sem dúvida, nos remete a uma reflexão muito

importante. Também comungo com V. Exa., estou na mesma esteira de pensamento.

Por muitos anos fui professor de Educação Moral e Cívica em minha cidade, Ouro

Fino, na Escola Técnica de Comércio, onde efetivamente fazíamos uma reflexão com

os alunos acerca dos símbolos nacionais: o Hino, a bandeira. Assim, desde a escola

e até mesmo quando se incorporavam no Exército Brasileiro, eles sabiam cantar o

Hino Nacional e, muitas vezes, até escrevê-lo. Essa reflexão, sem dúvida, nos remete

a um debate para que o Brasil, neste momento de Copa do Mundo, tenha respeito por

seus símbolos nacionais e, muito particularmente, como bem fala V. Exa., pelo Hino

Nacional. Entendo que podemos fazer cobrança a nossas escolas,

independentemente do nível, para que este ato seja perenizado e se cumpram as

disposições, não obstante a posição da LDB, a que V. Exa. se referiu, que aboliu

essas lições de educação moral e cívica, princípios basilares da cidadania, da ética e

da vida do brasileiro. Parabéns por seu pronunciamento. Peço permissão para,

juntamente com V. Exa., manifestar o belíssimo momento que a Assembleia

Legislativa está vivendo nesta hora e neste dia. Homenageio aqui o nosso Presidente

Deputado Alberto Pinto Coelho, já escolhido para ser o candidato a Vice-Governador
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do Estado, na chapa encabeçada pelo Prof. Anastasia. V. Exa. esteve conosco nessa

caminhada. O nome do Deputado Alberto Pinto Coelho foi colocado pelo Parlamento

mineiro quase à unanimidade, por seu comando sério, ético, transparente, de homem

de mãos limpas, honrado, que, com certeza, fez na sua história a trajetória de um

político que prima pela convergência das ações maiores de Minas Gerais. É um

momento importante para nós. Dentro de 15 minutos o nome dele estará sendo

oficialmente anunciado a Minas Gerais e ao Brasil. Nós, Deputados, somos seus

coadjuvantes. Ouvimos muitos pronunciamentos quanto ao seu nome, que, sem

dúvida alguma, sem retoque, somará nestas eleições de outubro. Homenageio todos

os servidores da Casa, a Mesa, os nossos Deputados. Com certeza, estamos hoje

assistindo a essa página bonita da história de Minas Gerais por ter um Deputado

nascido do Parlamento mineiro candidato a Vice-Governador. Ele, com certeza,

ajudará o Prof. Anastasia a fazer história novamente, juntamente com o Governador

Aécio Neves, dirigindo os destinos da nossa Minas Gerais. Que Deus abençoe o

Presidente da Assembleia Legislativa, com certeza o futuro Vice-Governador de

Minas Gerais ao lado do Prof. Anastasia. Muito obrigado. Desculpe atropelar o

discurso de V. Exa.

O Deputado Duarte Bechir* - É um prazer muito grande, Deputado. V. Exa.,

conforme ratifico, tem papel decisivo nesta Casa e contribui muito para que possamos

oferecer a Minas Gerais um trabalho de qualidade. Agradeço a intervenção de V. Exa.

Dizia também, Deputado Dalmo, que cantávamos também o hino da nossa cidade,

perfilados um a um, antes de subir para a sala de aula. Lembro-me disso e posso

cantar o hino da minha cidade, Campo Belo, do início ao fim: “Campo Belo, cidade

montesa/que branquejas no altar de uma serra/numa eterna expressão de

beleza,/como igual não há outra na terra:/És a paz, o trabalho que ufana/do progresso

no espírito novo,/e em teu seio de brava serrana/vive e esplende a grandeza de um

povo”.

Cantávamos também o hino ao Brasil. Como também ainda hoje não temos o hino

oficial a Minas Gerais, utilizávamos aquele refrão: “Oh, Minas Gerais, quem te

conhece não esquece jamais”. Esta Casa também já tentou e não foi feliz em uma

oportunidade quando aqui houve um concurso para criarmos o hino oficial do Estado.
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Até que o fato não ocorra, continuaremos cantando esse refrão bonito: “Oh, Minas

Gerais, quem te conhece não esquece jamais”.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo

pronunciamento importantíssimo. V. Exa. fala de hino e nesta Casa há um projeto de

minha autoria com esse objetivo. Estou dizendo isso porque a Comissão de Justiça é

muito severa. No caso da lei do cigarro, tivemos de torná-la constitucional. Hoje essa

lei está em 18 Estados da Federação. Quero lembrar que Rio e São Paulo, que

aderiram ao Projeto Serra, não podem aplicar multa, ficou, portanto, só no blá-blá-blá.

Em Minas Gerais a lei antitabagismo é uma realidade.

Fizemos um projeto, que já está em vigor em vários Estados, menos aqui. O José

Geraldo disse que, até o início da segunda fase do Campeonato Brasileiro,

conseguirá a execução do Hino Nacional antes das partidas de futebol, ato importante

que levará cidadania aos estádios. Gostaria de contar para o José Geraldo o que

fizemos no encerramento das atividades do Mineirão: solicitamos à Ademg a

execução do Hino Nacional, pois todos os Estados já o faziam. Nosso projeto, sobre

esse tema, tramita na Casa. Já estamos realizando as partidas do Campeonato

Brasileiro aqui, portanto, é necessário haver uma lei aprovada por esta Casa; é

preciso uma lei do Deputado Alencar da Silveira Jr. Tenho certeza de que, com a boa

vontade da Comissão de Constituição e Justiça, dos Deputados desta Casa e do

nosso amigo José Geraldo essa solicitação será atendida. O Sabino arrumará uma

fórmula para isso acontecer, quem sabe a mesma que os Estados do Rio de Janeiro,

de São Paulo, do Paraná e de Pernambuco arrumaram. Aqui em Minas Gerais, é

diferente.

Sr. Presidente, gastarei o resto do tempo do nobre Deputado para lembrar a

importância da cidadania. Deputado Duarte Bechir, V. Exa. lembrou bem o nosso

tempo de escola. Naquela época, cantávamos o Hino Nacional, o que tem de voltar a

ocorrer. Precisamos resgatar esses princípios. Por exemplo, na Disney, às 18 horas,

todas as atividades param para tocar o hino dos Estados Unidos. Eu estava no

parque do Beto Carreiro, no Sul do País, onde isso também foi feito. Tocaram o Hino

Nacional, mas ninguém estava preocupado com isso. Quem estava chutando latinha

ou brincando continuou a fazê-lo. É por isso que temos de resgatar os princípios e
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valorizar o nosso hino, que é tão bonito.

De público, parabenizo a Rádio Itatiaia, por intermédio de seu Diretor-Presidente

Manoel Carneiro, assim como o Claudinho e toda a equipe de esportes, porque

agora, quando ouvimos a narração dos jogos da Copa, na hora em que o Brasil faz

um gol, não há mais aquelas bobagens, aquelas vinhetas, mas, sim, um trecho do

Hino Nacional. Parabenizo toda a Rede Itasat por valorizar os gols do Brasil, mas,

acima de tudo, o hino maravilhoso do nosso país. Por isso tenho orgulho de ser

brasileiro.

Deputado Duarte Bechir, agradeço a V. Exa. e ao Presidente pelo tempo excedido.

Gostaria de lembrar ao companheiro José Geraldo que o apelo continua. Coloquemos

o Hino Nacional nas partidas dos estádios de futebol.

O Deputado Duarte Bechir* - Sr. Presidente, para concluir a nossa fala nesta tarde

de hoje, gostaria de dizer que o Brasil inteiro deve ter percebido, pela televisão, que

muitos dos nossos jogadores da seleção estão fazendo propaganda para uma

determinada marca de cerveja. Eles batem no peito como se estivessem ganhando

alguma coisa importante, declarando seu sentimento a uma marca de bebida. Em

determinado momento, cantam parte do Hino Nacional: “Verás que um filho teu não

foge à luta”.

Isso deveria acontecer também para demonstrar amor ao nosso país, à nossa

bandeira, à nossa terra e à nossa família. São essas as minhas considerações, Sr.

Presidente. Agradeço a todos pela atenção.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, as

Sras. Deputadas, o público presente e aqueles que nos assistem pela TV

Assembleia.

Gostaria, nesta tarde, de saudar as lideranças da cidade de Abaeté, que nos

visitam hoje na Assembleia; o Gino, que foi candidato a Prefeito pelo PT nas últimas

eleições de Abaeté; o Gaspar, candidato a Vereador; e as lideranças do PT daquela

cidade.

Em nome deles, aproveito para fazer um convite a todas as pessoas interessadas
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nas manifestações culturais, que são tradições no Estado de Minas Gerais. Abaeté já

realiza, há mais de 40 anos, a festa de Nossa Senhora do Rosário e, neste ano,

comemoraremos a 44ª, nos dias 10 a 12 de julho. Essa é uma tradição de Minas

Gerais. De público, gostaria de convidar para essa festa um dos principais

congadeiros, liderança não só cultural, mas também espiritual do povo negro de

Minas Gerais, o grande Maurício Tizumba, reconhecido em todo Estado de Minas e

no Brasil. Convido o Maurício para participar desse evento, da 44ª festa de Nossa

Senhora do Rosário, em Abaeté, de 10 a 12 de julho, que congregará congadeiros de

todo o Estado.

Sr. Presidente, queremos ainda fazer uma análise, depois de passado o calor das

discussões e das manifestações que envolveram o conjunto da Assembleia nos

últimos dias, melhor dizendo, nas últimas semanas, no que diz respeito ao movimento

grevista, reivindicatório dos servidores da educação do Estado de Minas Gerais.

Felizmente saímos do processo com um ganho, apesar de relativo, apesar de a

solução construída ter sido transferida - o ônus e a responsabilidade - para o próximo

governo. No entanto, acreditamos que estabelecemos os parâmetros mínimos para

efetivamente aplicar, em Minas Gerais, o piso nacional para a educação, uma ação

do governo federal, do Presidente Lula, que vem ao encontro das reivindicações

históricas dos educadores, dos profissionais da educação de todo o Brasil. Minas

Gerais, pela sua importância em nossa Federação, já não poderia adiar uma tomada

de atitude como essa. Sabemos que a solução encontrada, fruto de muito debate,

discussão e tensão nesta Casa, ainda não atende plenamente os educadores. De

fato, ainda não conseguimos construir, em Minas Gerais, o piso nacional da

educação. Estamos longe disso, apesar de acreditarmos que as bases, os

parâmetros mínimos para um avanço já foram criados.

Gostaríamos de fazer uma reflexão, com todos os que nos assistem e que estão

presentes neste Plenário, sobre a importância da mobilização social. Andamos muito

pelo Estado de Minas Gerais, quase sempre nos reunindo, discutindo e buscando

soluções para os problemas de natureza comunitária e social, com um público muito

específico, que são as lideranças sociais, comunitárias, classistas e sindicais.

Temos sempre a mesma posição, isto é, a de que o poder real e efetivo da
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sociedade está onde sempre esteve, ou seja, no meio do povo, onde a comunidade

consegue organizar-se, mobilizar-se e transformar as suas necessidades em luta de

natureza coletiva.

Os professores públicos do Estado de Minas Gerais deram, de fato, uma grande

lição de democracia nos últimos meses. Observamos a resistência dos educadores,

uma luta com muita dificuldade, que superou ameaças e pressão institucional de toda

a ordem, como jamais se tinha visto no Estado de Minas Gerais. Essa luta

efetivamente pressionou o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, fez com

que reconsiderássemos, o governo do Estado e esta Casa, e que esta tomasse para

si a obrigação de repensar a matéria que, em princípio, o governo do Estado já dizia

atendida e resolvida. Então teve de voltar atrás, ouviu a categoria e atendeu, pelo

menos parcialmente, às reivindicações.

Queremos, mais uma vez, parabenizar o Sind-UTE e todas as lideranças dos

educadores do Estado de Minas Gerais, porque a tarefa que eles cumpriram na

verdade não foi uma tarefa corporativa, como tenho sempre dito aqui. Não é, não foi e

continua não sendo uma matéria de natureza corporativa, que atenda, pura e

simplesmente, a anseios e reivindicações de uma categoria profissional específica, no

caso a educação.

Quando se fala em educação, estamos nos referindo a um direito social de

cidadania fundamental na sociedade contemporânea. Não é possível falar em

inclusão social ou produtiva, em ascensão social, sem uma transformação vigorosa e

profunda do sistema educacional público brasileiro. Temos aí diversos mecanismos

introduzidos pelo governo federal para democratizar o acesso ao ensino, seja técnico

ou profissionalizante, por meio da rede dos institutos federais de educação, que mais

que duplicaram; seja por meio da expansão da universidade pública brasileira, uma

ação mais que louvável do Presidente Lula; seja por meio do ProUni, que garante o

acesso para os estudantes nas universidade privadas do Brasil. Portanto estamos

diante de uma tarefa grandiosa, que é melhorar a qualidade do ensino básico,

fundamental no País, porque, sem isso, não conseguiremos cumprir bem a tarefa que

o horizonte nos apresenta, graças a Deus. Eu cresci, como a maioria de vocês

certamente, ouvindo que o Brasil é o país do futuro, uma grande promessa para a
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América Latina, para o mundo.

E agora, de fato, chegamos ao momento em que o Brasil está preparado. O

Presidente Lula, com o seu governo, preparou o Brasil para um grande salto de

desenvolvimento sustentável. Mas, sem uma educação de qualidade, não

conseguiremos cumprir bem nem aproveitar este novo momento, este novo cenário

construído pelo Presidente Lula e o seu governo no Brasil. Para melhorar a educação

pública, sabemos que é fundamental, imprescindível, melhorar as condições salariais

e de trabalho dos educadores. É preciso valorizar novamente essa profissão, essa

categoria, para podermos voltar àquele momento que conheci quando criança, em

que os educadores não eram só respeitados nas escolas e nas salas de aula, mas

respeitados e valorizados na sociedade. Eles tinham um “status” social extremamente

valorizado, porque eram os grandes responsáveis pela formação humana, do caráter,

pelo aprendizado do conteúdo das disciplinas fundamentais, para promover a

ascensão profissional de toda uma geração. É isso que precisamos promover. A luta

dos professores precisa continuar firme, porque temos hoje as condições ideais para

avançar nessa direção.

A exemplo do que foi definido como uma das prioridades do Fundo Social, tenho

defendido que os recursos do pré-sal precisam ser destinados à educação.

Precisamos promover transferências do Fundo Social para os Municípios de forma

muito bem-feita, para garantir que esses recursos sejam utilizados prioritariamente na

complementação dos salários dos educadores. Isso precisa ser feito principalmente

nas pequenas Prefeituras do Brasil, para garantir que o piso nacional da educação

seja, de fato, implementado. Entendemos que essa medida é uma das mais

necessárias para garantir o cumprimento dessa legislação, que já foi uma grande

conquista da sociedade brasileira. Dessa forma, garantiremos que a nossa educação

pública ganhe em qualidade e cumpra seu papel de construir efetivamente a base

imaterial do desenvolvimento. Estamos vivendo na era do conhecimento, e uma

escola pública de qualidade é fundamental para qualificar nosso povo para o

desenvolvimento. Sabemos que esta, sim, pode ser considerada como a base de um

desenvolvimento sustentável. Sem educação e cultura de qualidade, não duraremos

muito neste cenário tão favorável de desenvolvimento que se avizinha.
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É com muita satisfação que ouvimos a pré-candidata à Presidência do PT, a

companheira Dilma, manifestar-se, com muita propriedade e de forma insistente,

sobre educação e cultura. Entendemos que aí se encontra parte substantiva do

desenvolvimento que queremos alcançar. Lembramos que a companheira Dilma

estará presente no final da tarde no Crea, para o lançamento da candidatura do

companheiro Hélio Costa e de Patrus Ananias como vice de sua chapa.

Por fim, Sr. Presidente, gostaríamos de avaliar um evento em cuja organização

trabalhamos há três anos e que se inscreve no esforço de desenvolvimento regional

sustentável da Bacia do Rio Urucuia - trabalho com 10 anos de construção. Para

construir processos de desenvolvimento sustentável é necessário ter, acima de tudo,

paciência pedagógica, pois trata-se de algo que tem natureza cultural. É preciso

mobilizar e envolver as lideranças dos mais diversos setores para criar consensos

mínimos e, então, unir forças e energia a fim de potencializar as vocações de

determinada região e construir as bases de seu desenvolvimento sustentável. O

evento “Sagarana: Feito Rosa para o sertão”, que trabalha com cultura, identidade e

sustentabilidade, aconteceu neste final de semana, no Distrito de Sagarana,

Município de Arinos. Nele trabalhamos a dimensão cultural desse projeto de

desenvolvimento sustentável da Bacia do Rio Urucuia. Gostaríamos de parabenizar

todos os participantes e agradecer a todos os parceiros, de ministérios e órgãos

públicos, que apoiaram financeiramente e estiveram presentes institucionalmente

para ajudar nessa construção, a lideranças comunitárias, classistas e sociais das

pequenas comunidades do Vale do Rio Urucuia, que compareceram e levaram suas

manifestações culturais, sua experiência, sua determinação, ajudando a construir

esse processo.

Para terminar, Sr. Presidente, gostaríamos de dizer que inauguramos, durante esse

evento, o Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão - Cresertão -, o

primeiro centro desse tipo voltado para o ambiente do sertão. Nele, traduzimos essa

ideia. Estamos conseguindo cumprir o que o Projeto de Lei nº 3.815/2009 estabelece:

a política de fomento às tecnologias sociais no Estado. Ele propõe a articulação de

recursos federais para fazer com que Minas Gerais ingresse nesse novo conceito de

tecnologias sociais adaptadas às necessidades das pequenas comunidades rurais do
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Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Boa tarde a todos. Agradeço inicialmente ao

Deputado Almir Paraca, que me cedeu gentilmente o seu paletó. O dia de hoje foi

uma correria. Eu estava sem paletó, e, de acordo com o Regimento Interno, não

podemos fazer uso da palavra sem essa peça de roupa. O bravo Deputado do

Noroeste mineiro, Almir Paraca, é o parlamentar que mais se identifica com o meio

ambiente. Essa é a sua marca. Ele luta também pelo Programa Luz para Todos, que,

infelizmente, andou um período a passos de tartaruga, especialmente nas regiões

mais pobres do Noroeste de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Grande número de

pessoas estão esperando para serem beneficiadas por esse Programa, que faz jus ao

nome, pois realmente é nosso dever garantir luz para todos. A Comissão de Assuntos

Municipais, da qual sou Presidente, realizou várias audiências públicas por solicitação

do Deputado Almir Paraca.

Agradeço a todas as pessoas que enviaram contribuições à Aneel até o dia 28.

Descobrimos e denunciamos erro de cálculo na conta de luz, fruto da campanha

contra a tarifa de energia mais cara do Brasil. Junto com o Deputado Federal Elismar

Prado, encaminhamos requerimento ao Tribunal de Contas da União, que detectou o

erro na metodologia. Na minha avaliação, não houve erro, mas roubo, mesmo. As

companhias de energia devem muito aos consumidores: no mínimo,

R$7.000.000.000,00. O próprio Presidente da Cemig já admitiu o erro. As companhias

de energia de todo o País assinaram um documento aceitando mudar a metodologia,

o que evitará aumentos abusivos, como os que ocorriam antes das campanhas que

realizamos.

Em 2006, a Cemig pediu aumento de 24,5%, mas conseguimos impedi-lo, ficando

em 5,16%; em 2007, pediu aumento de 20,88%, e novamente conseguimos impedi-

lo, ficando em 6,50%; em 2008, pediu aumento de quase 21%, mas houve uma

grande campanha, que contou com a participação da Deputada Maria Tereza Lara e

do conjunto dos parlamentares. Demos prosseguimento à campanha de D. Luciano,

ex-Presidente da CNBB, quando conseguimos mais de 500 mil assinaturas.
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Realizamos a maior audiência pública de toda a história das concessionárias do País,

provamos as irregularidades e, enfim, houve a primeira redução na conta de luz, 17%.

Em 56 anos da Cemig, essa foi a primeira redução. Em 2009, a empresa pediu o

absurdo de 31,79% de aumento. Lutamos, pressionamos, estivemos na Aneel,

mobilizamos, apresentamos documentos, além de estudos técnicos e planilhas, e

conseguimos que o aumento ficasse abaixo da inflação. Eles queriam mais de 30%

de aumento. Em 2010, houve outra vitória, a segunda redução nas contas de luz:

cerca de 1,48%, pequena, mas significativa, considerando os anos anteriores, nos

quais sempre havia aumentos exorbitantes. Agora, conseguimos fazer com que a

Aneel, através de portaria, determinasse uma nova metodologia para o cálculo da

tarifa de energia. Esperamos continuar pressionando, pois a ação preservou aquilo

que os consumidores pagaram a mais e, pelo Código de Defesa dos Consumidores,

eles têm o direito de receber em dobro. Então a nossa proposta é que sejam abatidos

na conta de luz os valores que foram pagos a mais pelos consumidores.

Quanto às oficinas mecânicas, ontem saiu uma decisão do Tribunal de Contas do

Estado suspendendo a licitação de veículos em relação às oficinas mecânicas que

forneceriam os serviços de manutenção dos veículos do Estado. A nossa suspeita é

de direcionamento da licitação. Apresentamos as denúncias, e o Tribunal de Contas

suspendeu essa licitação. Hoje centenas de pessoas são fornecedoras de oficinas e

responsáveis não só em relação aos veículos da Cemig e da Copasa, mas também

de outros órgãos do Estado. Então surgiu a suspeita de direcionamento referente a

essa licitação, mas conseguimos suspendê-la. Também pudemos impedir que o

governo pusesse no SPC e no Serasa quem estivesse devendo para a Cemig e a

Copasa. Isso seria uma grande maldade, pois o consumidor já é penalizado com o

corte da conta de água e de luz e ainda seria novamente penalizado se seu nome

fosse parar no SPC e no Serasa. Seria um verdadeiro absurdo.

Outra grande vitória é que a Cemig passará a explorar a internet e a TV a cabo por

meio da rede elétrica. Essa é uma nova tecnologia. Para se ter ideia, a internet é 10

vezes mais rápida e a metade do preço. A rede que está em sua residência é sua,

portanto seria como se a pessoa estivesse alugando-a. Há um aparelho para que a

pessoa possa utilizá-la como se fosse um “modem”. Dos lucros que a Cemig obtiver
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com essa nova empresa, 90% têm de ser utilizados para a redução da conta de luz.

Portanto é uma grande vitória a Cemig poder explorar a internet e a TV a cabo pela

rede elétrica. Aliás, isso já funciona em alguns países e em algumas cidades, como

São Paulo, e trará avanços. Realmente a internet pela rede elétrica é uma grande

vitória dos consumidores. O governo vetou, mas conseguimos derrubar o veto a essa

proposta.

No ano passado, conseguimos uma outra grande vitória. Como sempre digo, a

água e a luz são como arroz e feijão para o povo brasileiro, pois são bens públicos

essenciais. Ninguém vive sem água e sem luz. Mas infelizmente, da maneira como

está, esses bens estão sendo tratados como mercadoria no nosso Estado. Várias

denúncias chegaram ao nosso gabinete. Hoje a Cemig enviou correspondências, por

meio da conta de luz, para o interior do Estado e ainda publicou em jornais um

material dizendo que a carga tributária é responsabilidade do governo federal, ou

seja, que a conta de luz é alta porque a carga tributária é da responsabilidade do

governo federal. No entanto isso não é verdade, porque o que mais pesa na conta de

luz é o ICMS em Minas Gerais dos consumidores residenciais. Aliás, a cobrança por

dentro chega a 42%.

O PIS e a Cofins são contribuições e só podem ser cobradas de pessoa jurídica,

portanto o consumidor não tem pagar isso. Na verdade, quem tem de pagar esses

tributos federais cobrados na conta de luz e de telefone é a companhia de telefone e

a de energia, no caso, a Cemig, a Oi, a Telemar e a CTBC. Portanto entramos com

uma ação no Ministério Público, fizemos a denúncia e esperamos que saia uma

decisão o mais rápido possível - aliás, já há decisão semelhante a essa do STF. Não

se pode cobrar o PIS e a Cofins das contas de luz e de telefone. Como disse, quem

tem de pagar essas contribuições federais são as empresas, que são a Cemig e as

companhias de telefone. Não se pode embutir esse valor para os consumidores.

Aliás, essas cobranças indevidas, o PIS e a Cofins, chegam a 7% do valor que o

consumidor paga nas contas de luz e de telefone. Já entramos em contato,

participamos de uma reunião com o Promotor Antônio Baeta e esperamos um

desfecho vitorioso em defesa dos consumidores.

Aproveitando o tempo, quero parabenizar, de coração, o conjunto de servidores do
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Estado de Minas Gerais e, de forma muito especial, os nossos professores, que se

mobilizaram. Tivemos mais de 50 dias de paralisação e greve. Os servidores estavam

defendendo a implementação do piso nacional dos servidores da educação para o

magistério, o cumprimento da Lei nº 11.738, que deveria entrar em vigor a partir de 1º

de janeiro deste ano.

O governo, com muita arrogância, não aceitava conversar com os servidores. Mas

acabou dando o braço a torcer, por causa da pressão e da mobilização dos

professores. Em todas as regiões do Estado, o governo negociou, mas, infelizmente

enviou à Assembleia um projeto que não atende ao conjunto dos servidores, porque

não beneficia a todos, ao contrário, até prejudica os que estão no meio e no final da

carreira e que já deram o sangue pela educação. Além de não valorizar os servidores,

não cria o piso, mas sim o subsídio, acabando, de certa forma, com algumas

gratificações adquiridas ao longo dos anos. Aprovamos o projeto, conseguimos

garantir a mudança em relação à data-base para o dia 1º de janeiro. O governo

queria que a vigência do projeto fosse em março do ano que vem, e conseguimos

passar para janeiro. Foi uma grande atuação do Bloco PT-PMDB-PCdoB.

Apresentamos várias emendas para aperfeiçoar e melhorar o projeto, mas,

infelizmente, elas foram rejeitadas. O projeto foi aprovado, será feita graça com o

chapéu alheio, já que o próximo Governador é quem pagará aos servidores. Mas a

luta realmente deve continuar, os servidores não podem abaixar a cabeça, precisam

ir à luta, precisam mobilizar-se. Tenho a certeza de que a educação em nosso Estado

não será a mesma, até porque os servidores já não aceitam empobrecimento, falta de

estrutura, de condições. Faltam cadeiras e carteiras nas escolas, elas não têm

computador, biblioteca, as salas de aula estão superlotadas, as quadras não têm

cobertura, e os servidores estão recebendo realmente um salário de fome. Essa

situação precisa mudar; os servidores precisam continuar na luta. Podem continuar

contando com o apoio do Bloco PT-PMDB-PCdoB. Concedo aparte à Deputada Maria

Tereza Lara. Quero aproveitar para parabenizá-la pela atuação. A Deputada é

professora e conhece de perto a situação da educação.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Cumprimento o Deputado Weliton

Prado, que é um Deputado jovem, aguerrido nesta Casa, e faz defesa intransigente
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dos profissionais da educação, da segurança pública e dos trabalhadores. De fato,

estivemos juntos os dias todos no debate, na discussão do plano para o magistério.

Sou professora aposentada, trabalhei 25 anos em escola pública e sei da importância

da educação, sei da luta de nossa categoria e do direito que ela tem de ter um salário

digno. Também estivemos apoiando a reivindicação dos profissionais da Polícia Civil

que estiveram presentes aqui. Esta Casa tem sido um espaço democrático, um local

em que a população pode realmente se manifestar.

Quero registrar nesta Casa, Deputado Weliton Prado, que hoje haverá a convenção

do PMDB na Praça das Bandeiras. Será um momento em que se oficializará, com a

presença de autoridades, a chapa em Minas Gerais do Hélio Costa, ex-Ministro da

Comunicação Social, e do Patrus Ananias, ex-Ministro do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome. É uma chapa que tem compromisso com o povo de Minas, que

realmente marca presença e que tem compromisso com um projeto de transformar

Minas Gerais em um Estado onde exista verdadeiramente igualdade em todas as

regiões, onde toda a população tenha seus direitos garantidos, sobretudo os

excluídos. Estará presente também a ex-Ministra Dilma Rousseff. Quero, como

representante da mulher mineira, registrar nesta Casa que para nós é uma honra e

um orgulho recebermos a ex-Ministra Dilma Rousseff nesta noite, às 18 horas, na

Praça das Bandeiras, para fazermos uma discussão importante do momento que

estamos vivendo nas esferas nacional e estadual. Lá expressaremos todos os

compromissos que nossa chapa tem com o povo mineiro e sobretudo com a

educação. No lançamento em Brasília, na convenção oficial, a que tive a honra de

estar presente com V. Exa., vimos que Dilma colocou a educação como prioridade de

programa de governo. Isso para nós é fundamental, porque, sem essa prioridade, na

prática não avançaremos naquilo que o Brasil já fez nestes oito anos. Obrigada.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço e parabenizo a Deputada. Parabenizo

também pela presença nas galerias os convencionais do PMDB - há representantes

da cidade de Uberlândia, do PT e dos demais partidos.

Finalizando, queremos agradecer às pessoas que enviaram contribuições.

Conseguimos mudar o sistema de cobrança relativo ao cálculo das tarifas de energia,

uma grande vitória para o País inteiro, que partiu de Minas Gerais. De agora em
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diante o cálculo será outro, mas antes eles roubavam o dinheiro dos consumidores.

Ao todo, devem mais de R$7.000.000.000,00. Parabenizo o Deputado Federal

Elismar Prado, membro da CPI que apontou as irregularidades cometidas pelas

companhias de energia. Parabenizo o Promotor Antônio Baeta, pois já entramos na

Justiça para tirar o PIS e a Cofins cobrados do consumidor nas contas de luz e de

telefone. Quem deve pagar essa contribuição são as próprias empresas, essa

cobrança aumenta em 7% o valor das contas de luz e telefone. Parabenizo o

Promotor Antônio Baeta, que impediu o aumento do valor da água cobrado pela

Copasa. Temos várias decisões favoráveis em relação aos departamentos

municipais, incluindo o interior do Estado.

Gostaria de manifestar minha felicidade, pois hoje foi assinada a liberação de mais

de R$1.000.000,00 que colocamos no Orçamento do Estado para ser dado o pontapé

inicial para o novo Estádio do Boa, do Ituiutaba Esporte Clube, a grande paixão

daquela região. Será construído um novo estádio, cujo projeto foi feito pelo mesmo

engenheiro arquiteto responsável pelo Estádio do Maracanã. Conseguiremos garantir

os recursos necessários para a construção e a finalização do novo Estádio do Boa.

Toda a comunidade da região está em festa, pois o grande clamor da população é ver

o Boa na primeira divisão.

Parabenizo a brilhante atuação dos servidores públicos da educação, e da

segurança e dos servidores administrativos. Em relação a estes, não pudemos

aprovar, mas tentaremos fazer as alterações nas próximas reuniões.

Agradeço ao Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
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A Presidência, tendo em vista a aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 4.689/2010, determina o arquivamento do Projeto de Lei n° 4.608/2010, do

Deputado Alencar da Silveira Jr., por perda de objeto, nos termos do inciso IV do art.

180 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 30 de junho de 2010.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 6.453/2010, da Comissão

de Turismo. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 18ª Reunião

Ordinária, em 29/6/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.727/2009, do Deputado Fábio

Avelar, e 4.531/2010, do Deputado Tenente Lúcio, e do Requerimento nº 6.352/2010,

da Comissão de Direitos Humanos; e de Educação - aprovação, na 16ª Reunião

Ordinária, em 30/6/2010, dos Requerimentos nºs 6.347/2010, do Deputado Almir

Paraca, 6.358/2010, do Deputado Carlin Moura, e 6.371/2010, da Comissão de

Segurança Pública (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ivair Nogueira e outros, solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear o Sr. Élder José Martinho Pereira

pelos 10 anos de relevantes serviços prestados como colunista do jornal “O Tempo”.

A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do

Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Agostinho Patrus Filho, solicitando a desanexação do

Projeto de Lei nº 4.667/2010 do Projeto de Lei nº 3.969/2009. A Presidência indefere

o requerimento de conformidade com o inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na
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pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 4.083, 3.100,

3.138, 3.449, 3.518, 3.547, 3.559, 3.654 e 3.730/2009 e 4.316/2010 sejam apreciados

em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.083/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.100/2009, do Deputado José Henrique, que dispõe sobre a desafetação de

bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Santo Antônio do

Grama. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.138/2009, do Deputado Jayro Lessa, que altera a redação do art. 2º da Lei nº

16.044, de 31/3/2006, que altera a destinação prevista para os imóveis a que se

refere a Lei nº 12.995, de 30/7/98, que autoriza o Poder Executivo a fazer a doação

ou a reversão dos imóveis que menciona, e dá nova redação à Ordem 126, de seu

anexo. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.138/2009 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.449/2009, do Deputado Dinis Pinheiro,

que altera o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.791, de 2007. A
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Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.449/2009 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.518/2009, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de São Geraldo do Baixio a área que especifica. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 3.518/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.547/2009, do Deputado Carlos Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a

fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de Coração de Jesus. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em

1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 3.547/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.559/2009, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Lajinha o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 3.559/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.654/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo

a doar ao Município de Natércia o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
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Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 3.654/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.730/2009, do Deputado Neider

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.730/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 4.316/2010, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Malacacheta os imóveis que especifica. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 1º de

julho, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Carlos Gomes e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz, por

indicação da Liderança do PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Almir Paraca em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 4.134/2009,

em tramitação na Casa; Carlos Gomes em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a municipalização do licenciamento ambiental e os

aspectos legais e impactos positivos que sua implantação produzirá nos Municípios

mineiros; Wander Borges em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a exploração mineral que a Companhia Vale do Rio Doce pretende

executar na Mina do Apolo, localizada na Serra da Gandarela, que perpassa os

Municípios de Rio Acima, Santa Bárbara, Caeté e Ouro Preto; Dinis Pinheiro em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a paralisação do

asfaltamento da estrada que liga Piedade do Paraopeba à BR-040, no Município de

Brumadinho, por motivos ambientais; Domingos Sávio em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater a legislação estadual sobre o

desenvolvimento da pesca e da aquicultura, buscando procedimentos e normas para

o bom desenvolvimento do setor, tornando-a referência de alternativa eficiente da

pesca e da aquicultura no agronegócio; Adalclever Lopes em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater, com a população local e

representantes governamentais, os impactos socioeconômicos da ampliação e da

instalação do Parque Estadual do Sumidouro, determinado pelo Decreto Estadual nº

44.935, de 2008; Sávio Souza Cruz (2) em que solicita seja encaminhado ao Prefeito

Municipal de Lagoa Santa pedido de informação sobre a quantidade de

empreendimentos não passíveis de aprovação na atual legislação e com alvarás

concedidos durante a vigência da legislação anterior, bem como os nomes dos

respectivos empreendedores e proprietários dos terrenos nos quais se encontram
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esses empreendimentos; e seja encaminhado ao Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que o Estado

avoque o licenciamento ambiental de empreendimentos verticalizados na orla da

lagoa central do Município de Lagoa Santa dentro do perímetro do entorno

estabelecido pela Deliberação Municipal nº 5, de 9/4/2001, nos termos da

Delilberação Normativa nº 74/2004, do Conselho Estadual de Meio Ambiente -

Copam -; Fábio Avelar (3) em que solicita sejam encaminhados pedidos de

providências à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento

Sustentável - Semad - para a realização de ações com vistas ao fortalecimento e ao

apoio institucional aos Comitês de Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande e do

Entorno do Reservatório de Furnas e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa-MG -, para a implantação de uma usina-piloto de tratamento de esgotos na

Região do Alto Rio Grande, conforme estudos e projetos já encaminhados à empresa

pela Associação dos Usuários do Lago de Furnas - Asul -; e seja encaminhado à

Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam - pedido de informações sobre o

atendimento, pelos Municípios da região Sul do Lago de Furnas, do cronograma de

implantação de sistemas de tratamento de esgotos previstos nas Deliberações

Normativas Copam nºs 96/2006 e 128/2008, bem como sobre as medidas adotadas

por aquele órgão para corrigir as irregularidades identificadas em seus trabalhos de

fiscalização, que estão em fase de conclusão, da implantação desses sistemas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes - Almir Paraca.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/6/2010

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Fabiano,

Ademir Lucas, e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Fabiano, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e suspende a

reunião. Às 11h46min, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados

Luiz Humberto Carneiro, Ademir Lucas e Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Dimas Fabiano, por indicação da Liderança do BSD). O Presidente,

Deputado Luiz Humberto Carneiro, acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar nº

60/2010 (Deputado Ademir Lucas) e Projeto de Lei nº 4.485/2010 (Deputado

Lafayette de Andrada). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 60/2010 e do

Projeto de Lei nº 4.485/2010 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

desconvoca os membros da Comissão para as reuniões na mesma data, às

14h30min e às 20h30min, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.532/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Unidos do Assentamento José dos Anjos, com sede no

Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.532/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Unidos do Assentamento José dos Anjos, com sede no Município de Uberlândia, que

possui como finalidade zelar pelo bem-estar daquela comunidade.

Para a consecução de seu propósito, incentiva a produção comunitária e as

iniciativas que beneficiam seus assistidos; assegura os cuidados necessários à

conservação do meio ambiente; organiza a produção agropecuária; motiva a troca de

experiência entre pequenos produtores, possibilitando sua capacitação técnica;

promove projetos beneficentes; realiza eventos ligados ao esporte, à cultura e ao

lazer; presta serviços nas áreas da ação social, da saúde e da educação.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.532/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2010.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 498/2010, o projeto de lei complementar em epígrafe altera a Lei nº

5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 102, III, “a”,

combinado com o art. 192 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos seus

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação
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A proposição em exame tem por escopo estabelecer a exigência de nível superior

de escolaridade para o ingresso no Quadro de Oficiais e no Quadro de Praças da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Dispõe, ainda, que, para o ingresso no

Quadro de Oficiais da Polícia Militar, são necessários a apresentação do título de

bacharel em Direito expedido por estabelecimento reconhecido pelo sistema de

ensino federal, estadual ou do Distrito Federal e a participação da Ordem dos

Advogados do Brasil na realização do concurso público.

Nos termos do art. 13, § 1º, da Lei nº 5.301, que contém o Estatuto dos Militares do

Estado de Minas Gerais, os quadros da Polícia Militar são organizados da seguinte

forma:

“Art. 13 – (...)

§ 1º – Os Quadros serão organizados da seguinte forma:

I – Oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QO-PM/BM);

II – Oficiais de Saúde da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QOS-

PM/BM);

III – Praças da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QP-PM/BM);

IV – Praças Especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QPE-

PM/BM)”.

Ressalte-se que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Curso de Formação de

Oficiais, promovido pela Academia da Polícia Militar de Minas Gerais para o ingresso

no Quadro de Oficiais da Polícia Militar, foi reconhecido como curso de bacharelado

em Ciências Militares – Área de Defesa Social.

Para fins de adequação dos quadros das Praças das instituições militares às novas

disposições quanto ao ingresso na carreira de Praças e de Praças Especialistas da

Polícia Militar, a proposição estabelece uma regra de transição para os próximos

cinco anos, a partir da publicação da lei complementar, admitindo a graduação no

nível médio de escolaridade, exclusivamente, para formação em curso de nível

superior realizado na própria instituição. Estabelece, ainda, o projeto que esse

período de transição poderá ser prorrogado por período equivalente, por ato do

Governador do Estado.

A proposição em análise não encontra óbice constitucional à sua tramitação. A
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regra de iniciativa está sendo observada, uma vez que a alínea “f” do inciso III do art.

66 da Constituição do Estado atribui ao Governador do Estado a iniciativa privativa

para propor leis versando sobre a organização da Polícia Militar.

Propomos na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1, no intuito de assegurar

que, para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar, será mantida a exigência da

graduação em nível médio.

Nesse substitutivo, dispõe-se que, para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de

Bombeiros Militar, é exigida a conclusão do curso de formação de oficiais, em nível

superior de graduação, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais.

Outrossim, propomos que, para ingresso nos Quadros de Praças e de Praças

Especialistas do Corpo de Bombeiros Militar, será exigida a conclusão de curso de

formação promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Finalmente, em atenção à solicitação do Deputado Sargento Rodrigues,

incorporamos ao texto do substitutivo um dispositivo estabelecendo que o gozo do

benefício da prorrogação da licença-maternidade não prejudicará o desenvolvimento

da militar na carreira, adotando-se a mesma regra estabelecida para as servidoras

públicas civis do Poder Executivo.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do

Projeto de Lei Complementar nº 61/2010 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a

seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso V do “caput” do art. 5º da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

V - possuir ensino superior completo para ingresso na Polícia Militar e ensino médio

completo ou equivalente para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar.”.
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Art. 2º – O art. 6º da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º – Os candidatos aos cargos do Quadro de Oficiais de Saúde devem possuir

graduação em nível superior em área compatível com a função a ser exercida.”.

Art. 3º – Ficam acrescentados à Lei nº 5.301, de 1969, os seguintes arts. 6º-A, 6º-B,

6º-C e 6º-D:

“Art.6º-A – Para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QOPM –, é

exigido o título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido pelo

sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, sendo o respectivo

concurso público realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil,

sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 13.

Art. 6º-B – Para ingresso no Quadro de Praças e de Praças Especialistas da Polícia

Militar, é exigido o nível superior de escolaridade, realizado em estabelecimento

reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, em área

de concentração definida em edital, sem prejuízo do disposto no § 4º do art. 13.

Art. 6º-C – Para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, é

exigida a aprovação no curso de formação de oficiais, em nível superior de

graduação, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais,

sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 13.

Art. 6º-D – Para ingresso nos Quadros de Praças e de Praças Especialistas do

Corpo de Bombeiros Militar, é exigida a aprovação em curso de formação promovido

pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, sem prejuízo do

disposto no § 4º do art. 13.”.

Art. 4º – Os §§ 2º e 4º do art. 13 da Lei nº 5.301, de 1969, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

§ 2º – O ingresso no Quadro previsto no inciso I do § 1º dar-se-á no posto inicial da

carreira, após a aprovação em curso de formação de oficiais específico, definido pela

instituição militar, e o cumprimento do período de estágio na graduação de Aspirante

a Oficial.

(...)

§ 4º – O ingresso nos Quadros previstos nos incisos III e IV do § 1º dar-se-á na
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graduação de Soldado de 2ª Classe, mediante realização de curso de formação

específico, definido pela instituição militar.”.

Art. 5º – O art. 26 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte §

2º, ficando o seu parágrafo único transformado em § 1º:

“Art. 26 – (...)

§ 2º – O gozo do direito a que se refere o inciso IX não prejudicará o

desenvolvimento da militar na carreira.”.

Art. 6º – Nos cinco anos a partir da publicação desta lei complementar,

concomitantemente com o previsto no art. 6º–B da Lei nº 5.301, de 1969, admitir-se-á

o nível médio de escolaridade como requisito para ingresso nos Quadros de Praças e

de Praças Especialistas da Polícia Militar, submetendo-se o candidato aprovado em

concurso público a aprovação em curso de formação de nível superior promovido

pela instituição.

Parágrafo único – O período de transição de cinco anos poderá ser prorrogado por

período equivalente por ato do Governador do Estado.

Art. 7º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2010.

Chico Uejo, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião Costa -

Delvito Alves - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.335/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Dinis Pinheiro, dispõe sobre a

obrigatoriedade de adequação de guichês, a fim de viabilizar o atendimento de

pessoas portadoras de necessidades especiais que dependam de cadeira de rodas

para sua locomoção.

Apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria com a

Emenda nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão, para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do art.188, combinado com o art. 102, XIV, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em comento pretende obrigar estabelecimentos públicos e privados,

como agências bancárias, repartições, terminais rodoviários, aeroportos, entre outros,

a adequar os guichês de atendimento ao público, para garantir o acesso de pessoas

que utilizam cadeira de rodas para sua locomoção.

A garantia de acessibilidade de bens de uso público encontra fundamento nos arts.

227, § 2º, e 244 da Constituição da República. Esses dispositivos foram

regulamentados pela Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece normas

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras

de deficiência ou mobilidade reduzida. O Decreto Federal nº 5.296, de 2/12/2004, que

regulamentou essa lei, determina em seu art. 21, que os balcões de atendimento e as

bilheterias em edificação de uso público ou de uso coletivo devem dispor, pelo

menos, de uma parte da superfície acessível para atendimento às pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das

normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei nº 11.666, de 9/12/94, regulamentada

pelo Decreto nº 43.926, estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de

deficiência física aos edifícios de uso público; entretanto, não há dispositivo obrigando

a adaptação de mobiliário destinado à recepção e ao atendimento dessas pessoas.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, apresentou emenda ao

projeto, de forma a suprimir o parágrafo único do art. 1º, que estabelece a altura do

balcão de atendimento aos portadores de necessidades especiais. Na

fundamentação de seu parecer, a Comissão esclareceu que, por tratar-se de tema

eminentemente técnico, a padronização desse mobiliário não deveria ser detalhada

na lei, sendo mais indicado fazer-se referência às normas técnicas da ABNT, que são

mais adequadas para a determinação dos padrões que melhor atendam às

necessidades das pessoas com deficiência.

O projeto estabelece ainda, no seu art. 2º, que a inobservância de suas disposições

sujeitará o infrator às penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de

11/9/90.
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Segundo nosso entendimento, seria mais adequado, do ponto de vista da técnica

legislativa, transformar a proposição em norma modificativa de lei já existente - no

caso, a Lei nº 11.666 -, de maneira a facilitar a sistematização da matéria e favorecer

o conhecimento do assunto. Essa lei já determina, em seu art. 1º, que as prescrições

da ABNT sobre a adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa com

deficiência deverão ser adotadas para promoção da acessibilidade nos edifícios de

uso público. Além disso, já existe previsão de aplicação de multa no caso de

inobservância dos dispositivos da lei.

A NBR 9050, da ABNT, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário e

equipamentos urbanos, estabelece o padrão a ser utilizado na construção de balcões

e bilheterias adaptados às pessoas que utilizam cadeira de rodas. Assim, parece-nos

mais adequado que sejam empregados na proposição as expressões “balcão de

atendimento” e “bilheteria”, conforme utilizado no Decreto Federal nº 5.296 e na NBR

9050. Balcão seria um móvel destinado ao atendimento ao público e que separa a

parte externa da interna, onde se encontram os funcionários que prestam o

atendimento. Já bilheteria é definido como local, guichê ou boxe destinado a permitir

pagamentos, recebimentos e vendas ao público, ou seja, atividades que demandam

menos tempo que o atendimento normalmente prestado em um balcão.

Dessa forma, consideramos necessária a apresentação de substitutivo, de forma a

aperfeiçoar o projeto quanto aos pontos abordados neste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.335/2010, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o inciso XII ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que

estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos

edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição

Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, o

seguinte inciso XII:
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“Art. 3º - (...)

XII - balcões de atendimento e bilheterias:

a) pelo menos uma parte da superfície apropriada à utilização por pessoa em

cadeira de rodas.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Padre João.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.100 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.100/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que dispõe

sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao

Município de Santo Antônio do Grama, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.100/2009

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo

ao Município de Santo Antônio do Grama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica desafetado o trecho da Rodovia AMG-1 715, a qual liga a MG-329 ao

Município de Santo Antônio do Grama, com a extensão de 1,5km (um vírgula cinco

quilômetro), contado a partir do Km 13,9 dessa rodovia até o seu final.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio

do Grama o trecho de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único – O trecho de rodovia a que se refere o “caput” destina-se à

construção de via urbana.

Art. 3° – O trecho de rodovia objeto da doação de q ue trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
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pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.

2°.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Célio Moreira, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.138 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.138/2009, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que altera a

redação do art. 2° da Lei n° 16.044, de 31 de março  de 2006, que altera a destinação

prevista para os imóveis a que se refere a Lei n° 1 2.995, de 30 de julho de 1998, que

autoriza o Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis que

menciona, e dá nova redação à Ordem 126 de seu Anexo, foi aprovado no 2° turno,

na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.138/2009

Altera a destinação de parte do imóvel de que trata a Ordem 126 do Anexo da Lei

n° 12.995, de 30 de julho de 1998, que autoriza o P oder Executivo a fazer a doação

ou a reversão dos imóveis que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A área de 1.101,71m² (um mil cento e um v írgula setenta e um metros

quadrados) do imóvel de que trata a Ordem 126 do Anexo da Lei n° 12.995, de 30 de

julho de 1998, com a redação dada pelo art. 2° da L ei n° 16.044, de 31 de março de

2006, passa a destinar-se à construção de um Centro de Atenção Psicossocial à

Saúde Mental – Caps-II.

Parágrafo único – A área a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Célio Moreira, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.449 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.449/2009, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que altera o

disposto no parágrafo único do art. 1° da Lei n° 16 .791, de 2007, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.449/2009

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 16.791, de 19 de julho de 2007,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Novo Cruzeiro o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 16.791, de  19 de julho de 2007, passa a

destinar-se à instalação de um centro de convenções e ao desenvolvimento de

atividades de interesse social.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 16.791,  de 2007.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Célio Moreira, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.518 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.518/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que
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autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Geraldo do Baixio a área que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.518/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Geraldo do Baixio o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Geraldo do

Baixio imóvel com área de 8.471,85m² (oito mil quatrocentos e setenta e um vírgula

oitenta e cinco metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei,

a ser desmembrado de área de 12.000m² (doze mil metros quadrados), situada

naquele Município, registrada sob o n° 234, a fls. 51 do Livro 4-B, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

área pública de lazer.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Célio Moreira, relator - Luiz Humberto Carneiro.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A área a ser doada é composta por duas partes, totalizando 8.471,85m² (oito mil

quatrocentos e setenta e um vírgula oitenta e cinco metros quadrados), com a

seguinte descrição: a primeira parte confronta, pela frente, 20,24m (vinte vírgula vinte

e quatro metros) com propriedade de José de Souza, 8m (oito metros), em
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transversal, com a Rua José Olímpio e 44,02m (quarenta e quatro vírgula zero dois

metros) com a escola estadual de São Geraldo do Baixio; pelo lado direito, 26,65m

(vinte e seis vírgula sessenta e cinco metros) com terreno do Estado de Minas Gerais;

pelo lado esquerdo, 24,49m (vinte e quatro vírgula quarenta e nove metros) com a

Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixio e 36,01m (trinta e seis vírgula zero um

metros) com propriedade de Maria Lima de Souza; e, pelos fundos, 63,76m (sessenta

e três vírgula setenta e seis metros) com propriedade de Maria Lima de Souza; a

segunda parte confronta, pela frente, 50m (cinquenta metros) com a Rua Santa Luzia;

pelo lado direito, 68m (sessenta e oito metros) com a escola estadual de São Geraldo

do Baixio, 8m (oito metros), em transversal, com a Rua José Olímpio e 24,74m (vinte

e quatro vírgula setenta e quatro metros) com terreno do Estado de Minas Gerais;

pelo lado esquerdo, 70m (setenta metros) com terreno do Município de São Geraldo

do Baixio, 8m (oito metros), em transversal, com a Rua José Olímpio e 20m (vinte

metros) com terreno do Município de São Geraldo do Baixio; e, pelos fundos, 36,74m

(trinta e seis vírgula setenta e quatro metros) com propriedade de Maria Lima de

Souza.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.547 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.547/2009, de autoria do Deput ado Carlos Pimenta, que

autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Coração de Jesus, foi aprovado no 2° turno, na form a do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.547/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coração de Jesus o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coração de
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Jesus terreno com área de 1.617,36m2 (mil seiscentos e dezessete vírgula trinta e

seis metros quadrados), situado na Avenida Montes Claros, naquele Município,

registrado sob o n° 5.603, a fls. 3 do Livro 2-AE, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Coração de Jesus.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação de secretarias municipais.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Célio Moreira, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.559 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.559/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lajinha o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.559/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lajinha o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Lajinha imóvel

com área de 24,20ha (vinte e quatro vírgula vinte hectares), situado no local

denominado Areado, naquele Município, registrado sob o n° 2.385, a fls. 4 do Livro 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lajinha.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

parque de exposições, clube do cavalo e salão de eventos para abrigar feiras e
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atividades populares.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.576 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.576/2009, de autoria do Deput ado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pequenos Agricultores do

Japão e Adjacências – Acipaja –, com sede na comunidade Córrego Japão do Meio,

do Município de Coluna, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.576/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Independente dos Pequenos

Agricultores do Japão e Adjacências, com sede no Município de Coluna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária

Independente dos Pequenos Agricultores do Japão e Adjacências, com sede no

Município de Coluna.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.654 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.654/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que
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autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Natércia o imóvel que especifica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.654/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Natércia o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Natércia imóvel

situado na esquina das Ruas José Carlos da Silva e Manoel José Enéas, naquele

Município, com área de 150m² (cento e cinquenta metros quadrados), descrita no

Anexo desta lei, a ser desmembrada do terreno com área total de 2.794,70m² (dois

mil setecentos e noventa e quatro vírgula setenta metros quadrados), registrado sob o

n° 594, a fls. 176 do Livro 3, no Cartório de Regis tro de Imóveis da Comarca de

Natércia.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a instalações do

Programa Farmácia de Minas.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Célio Moreira.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: parte do ponto 1, na esquina das

Ruas José Carlos da Silva e Manoel José Enéas, seguindo 15m (quinze metros),

confrontando com a Rua Manoel José Enéas até o ponto 2; dali segue 10m (dez
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metros), confrontando com o terreno da Escola Estadual João Goulart Santiago Brum

até o ponto 3; dali segue 15m (quinze metros) em direção à Rua José Carlos da Silva,

ainda confrontando com o terreno da Escola até o ponto 4; dali segue 10m (dez

metros), confrontando com a Rua José Carlos da Silva, até o ponto 1, onde se iniciou

esta descrição, perfazendo uma área total de 150m² (cento e cinquenta metros

quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.683 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.683/2009, de autoria do Deput ado Deiró Marra, que declara

de utilidade pública a União Fraterna Hilton Gonçalves Dias, com sede no Município

de Patrocínio, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.683/2009

Declara de utilidade pública a entidade União Fraterna Hilton Gonçalves Dias, com

sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade União Fraterna Hilton

Gonçalves Dias, com sede no Município de Patrocínio.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.705 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.705/2009, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que

declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Educação de Minas Gerais –

Ipemig –, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na

forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.705/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Educação de Minas Gerais

– Ipemig –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Presbiteriano de Educação

de Minas Gerais – Ipemig –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.730 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.730/2009, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara o imóvel que especifica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.730/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itaguara imóvel

com área de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), situado na Rua Itaúna,

s/n°, esquina com a Rua Oliveira, naquele Município , registrado sob o n° 3.954, no

Livro n° 2-RG, no Cartório de Registro de Imóveis d a Comarca de Itaguara.
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Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à implantação de

uma unidade básica de saúde urbana e de uma farmácia do Programa Farmácia de

Minas.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe tiver sido dada

a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.732 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.732/2009, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Imburuçu, com

sede no Município de Lagamar, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.732/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Imburuçu, com sede no Município de Lagamar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais de Imburuçu, com sede no Município de Lagamar.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.740 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.740/2009, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que
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declara de utilidade pública a Associação Beneficente Sal da Terra, com sede no

Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.740/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Sal da Terra, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Sal da Terra,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.775 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.775/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação de Apoio, Proteção e Amparo à Criança da

Arquidiocese de Montes Claros – Aapac –, com sede nesse Município, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.775/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio, Proteção e Amparo à Criança

da Arquidiocese de Montes Claros – Aapac –, com sede no Município de Montes

Claros.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Apoio, Proteção e

Amparo à Criança da Arquidiocese de Montes Claros – Aapac –, com sede no

Município de Montes Claros.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.923 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.923/2009, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente dos Amigos Solidários – Abas –, com

sede no Município de São Vicente de Minas, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.923/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente dos Amigos Solidários –

Abas –, com sede no Município de São Vicente de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente dos Amigos

Solidários – Abas –, com sede no Município de São Vicente de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.949 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.949/2009, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Maria Adélia – União, Força
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e Amor, com sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.949/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Maria Adélia –

União, Força e Amor, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Bairro

Maria Adélia – União, Força e Amor, com sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.018 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.018/2009, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Associação dos Bairros de Teófilo Otôni, com sede no

Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.018/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Bairros de Teófilo Otôni, com sede

no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Bairros de Teófilo
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Otôni, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.067 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.067/2009, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

declara de utilidade pública o Centro de Promoção e Assistência Social Ana

Bernardina, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.067/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Promoção e Assistência Social Ana

Bernardina, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Promoção e Assistência

Social Ana Bernardina, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.083 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.083/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.083/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Antônio Carlos

imóvel com área de 60 (sessenta) alqueires, que equivalem a 180ha (cento e oitenta

hectares), situado no lugar denominado Fazenda do Capão do Onça, no Município de

Antônio Carlos, registrado sob o n° 32.124 do Livro  2, no Cartório do 1° Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à implantação de

um Centro de Recuperação de Dependentes Químicos e à regularização fundiária de

terrenos ocupados por famílias carentes da região.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.310 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.310/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação dos(das) Pequenos(nas) Agricultores e Agricultoras de

Espírito Santo, com sede no Município de Mercês, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.310/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos(das) Pequenos(nas) Agricultores e

Agricultoras Rurais de Espírito Santo, com sede no Município de Mercês.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos(das) Pequenos(nas)

Agricultores e Agricultoras Rurais de Espírito Santo, com sede no Município de

Mercês.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.311 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.311/2010, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Bica, com sede

no Município de Pedralva, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.311/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Bica, com

sede no Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

da Bica, com sede no Município de Pedralva.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.316 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.316/2010, de autoria do Deput ado José Henrique, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Malacacheta os imóveis que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.316/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Malacacheta os imóveis que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Malacacheta os

seguintes imóveis, com área total de 2.116,80m² (dois mil cento e dezesseis vírgula

oitenta metros quadrados), situados na Rua dos Malacaxis, 155, Bairro Centro,

naquele Município, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Malacacheta:

I – lote com área de 884m² (oitocentos e oitenta e quatro metros quadrados),

registrado sob o n° 1.063, a fls. 263 do Livro 2-D;

II – lote com área de 1.232,80m² (mil duzentos e trinta e dois vírgula oitenta metros

quadrados), registrado sob o n° 2.155, a fls. 217 d o Livro 3-B.

Parágrafo único – Os imóveis a que se refere o “caput” destinam-se ao

funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Educação e da Escola Municipal

Pimpolho.

Art. 2° – Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Célio Moreira.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.376 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.376/2010, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Beneficente El Hanã, com sede no Município de Betim,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.376/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente El Hanã, com sede no

Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente El Hanã, com

sede no Município de Betim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.382 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.382/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública o Conselho Comunitário Mutirão Nova Esperança, com sede no

Município de Santa Cruz de Salinas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.382/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Mutirão Nova Esperança, com
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sede no Município de Santa Cruz de Salinas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário Mutirão Nova

Esperança, com sede no Município de Santa Cruz de Salinas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.402 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.402/2010, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Evangélicos de

Uberlândia – Asceube –, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.402/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Evangélicos de

Uberlândia – Asceube –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos

Evangélicos de Uberlândia – Asceube –, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.412 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.412/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito especial em favor do Fundo de Assistência ao Pecúlio dos
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Servidores do Estado de Minas Gerais – Funapec –, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.412/2010

Autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo de Assistência ao

Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Funapec.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito especial ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor do Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do

Estado de Minas Gerais – Funapec –, no valor de R$64.960.095,00 (sessenta e

quatro milhões novecentos e sessenta mil e noventa e cinco reais).

Parágrafo único – Para fins do disposto no “caput” e para operacionalização do

Funapec, fica criada, dentro do Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos

Servidores do Estado de Minas Gerais, a ação “Assistência ao Pecúlio dos Servidores

do Estado de Minas Gerais”, com o valor de R$64.960.095,00 (sessenta e quatro

milhões novecentos e sessenta mil e noventa e cinco reais).

Art. 2° – Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes

do excesso de arrecadação da receita Recursos Diretamente Arrecadados previsto

para o corrente exercício.

Art. 3° – Fica o Poder Executivo autorizado a compa tibilizar, no Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, as alterações decorrentes da criação da

unidade orçamentária "Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de

Minas Gerais”.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/6/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento de Alice de Oliveira, ocorrido

em 17/6/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens nºs 535 e 536/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.736/2010 e solicitação de tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei

nº 4.083/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.737 a

4.739/2010 - Requerimentos nºs 6.454 a 6.456/2010 - Requerimentos da Comissão

de Participação Popular, da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado Durval Ângelo

- Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e de Assuntos

Municipais - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Eros Biondini, Padre João,

Weliton Prado e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações - Discussão e

Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.100,

3.138, 3.449, 3.518, 3.547, 3.559, 3.654 e 3.730/2009, 4.316 e 4.412/2010;

aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Gláucia

Brandão e do Deputado Durval Ângelo; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

59/2010; requerimento do Deputado Tiago Ulisses; aprovação do requerimento -

Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010;

requerimento do Deputado Tiago Ulisses; aprovação do requerimento - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.083/2009; aprovação com a Emenda nº 1 -

Questão de ordem - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.083/2009; aprovação - Questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André

Quintão - Antônio Genaro - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - João Leite - Lafayette

de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Padre João - Rômulo

Veneroso - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 535/2010*

Belo Horizonte, 29 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Sete Lagoas o imóvel que especifica.

Tendo em vista a ausência de ocupação da aludida área pelo Estado, o Município

pretende ali construir um Centro Comunitário, o que beneficiará diretamente a

comunidade local.
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A doação do referido imóvel foi recomendada pela Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, órgão responsável pela formulação da política patrimonial do

Estado.

Diante dessas ponderações, mostra-se conveniente a concretização da presente

medida, que se reveste de interesse público.

São essas as razões que me levam a solicitar a aprovação do projeto.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.736/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel que

especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sete Lagoas

imóvel constituído de uma área de 1.500,00m² da Quadra nº 2, situado na Rua

Honorina Pontes, Bairro Eldorado/Lagoa dos Vagalumes, naquele Município,

registrado sob o nº 30.240, a fls. 242 do Livro 2/AFO, no Cartório do 2º Ofício do

Registro de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de um

centro comunitário.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 536/2010*

Belo Horizonte, 1º de julho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a essa egrégia

Assembleia Legislativa que o Projeto de Lei nº 4.083, de 2009, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que especifica, seja

apreciado em regime de urgência.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu elevado apreço e

distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.083/2009.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Cézar Peluzo, Presidente do Supremo Tribunal Federal, dando ciência a

esta Casa de que esse Tribunal concedeu liminar para suspender a vigência da Lei nº

18.721, de 13/1/2010.

Do Sr. Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 5.825/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.992/2010, da

Deputada Rosângela Reis.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão (6), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.316, 4.483, 4.293, 4.368, 4.197 e

4.198/2010, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios,

os memorandos e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da Secretaria

Executiva do Ministério da Cultura, informando liberação de recursos desse Ministério

em favor da Fundação Israel Pinheiro. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.990/2010, do Deputado

Braulio Braz.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.867/2010, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.121 e 4.036/2009 e 4.197, 4.283 e
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4.316/2010, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e

as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 6.294/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Antonio Baêta de Melo Cançado, Promotor de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.182/2010 , da Comissão de Defesa do

Consumidor.

Do Sr. Lucas Rolla, Promotor de Justiça, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.308/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo

e Habitação - CAO-MA -, agradecendo o envio de exemplar da publicação “A

Assembleia de Minas e a Construção Coletiva de Políticas Públicas - Eventos

Institucionais 1990/2009”.

Do Vereador Robertinho, da Câmara Municipal de Lagoa Santa, parabenizando a

Presidência desta Casa pelo recebimento da Medalha do Mérito Municipal Centenário

Lindouro Avelar e justificando sua ausência na solenidade de entrega dessa

comenda.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.111/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.111/2009.)

Do Sr. Robson Lucas da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Social,

dando ciência do nome do representante dessa Pasta em audiência pública das

Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em 30/6/2010. (- Às

Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública.)

Do Sr. Cleber Fernando de Almeida, Coordenador-Geral de Execução

Orçamentária e Financeira da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional, informando a liberação de recursos financeiros para o Estado. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da
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Ciência e Tecnologia, encaminhando cópia de termo aditivo a convênio firmado entre

essa Pasta e a Emater-MG. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Crispim Moreira, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,

encaminhando cópia de termo aditivo a convênio firmado entre o Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Estado. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Carlos Maia Ribeiro, Supervisor da Unidade Local 06/06 do DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.299/2010, da Comissão de

Transporte.

Do Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Crea-MG, encaminhando

abaixo-assinado de representantes de conselhos profissionais e de entidades do

terceiro setor, no qual se manifestam contra a Proposta de Emenda à Constituição nº

59/2010 e o Projeto de Lei Complementar nº 61/2010 e solicitam seja suspensa sua

tramitação até que sejam debatidos com a sociedade. (- Anexe-se à Proposta de

Emenda à Constituição nº 59/2010 e ao Projeto de Lei Complementar nº 61/2010.)

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da CNI em exercício, agradecendo

voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em razão de sua eleição para o cargo de Presidente

da CNI.

Do Sr. Claudio Augusto Boschi, Presidente do Conselho Regional de Educação

Física de Minas Gerais, agradecendo a esta Casa pelo convite feito ao Sr. Amaylton

Salles para discorrer sobre a III Conferência do Esporte Mineiro.

Da Sra. Maria Lindete Vitalino Pinto, Presidenta da Prossebeme - Associação

Comunitária, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa em

atenção a requerimento do Deputado Doutor Viana, pelo 35º aniversário dessa

Associação.

Do Sr. Antônio Gonçalves Maciel, Presidente da Associação dos Docentes da

Unimontes, solicitando a intervenção desta Casa junto ao Governador do Estado e à

Secretária de Planejamento -Seplag - para a solução do impasse que se instalou nas
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negociações entre os professores e servidores técnico-administrativos da Unimontes

em greve e a equipe da Seplag.

Do Sr. Wilson Nélio Brumer, Presidente da Usiminas, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Jayro Lessa, por sua posse no cargo de Presidente dessa empresa .

Do Sr. Marcelo Coelho, Diretor-Geral da Unale, comunicando a eleição da

Deputada Aparecida Gama, do Rio de Janeiro, para a Presidência dessa entidade

para o biênio 2010-2011.

Do Sr. João Aurélio Tabosa, servidor do Quadro do Magistério Estadual (2),

manifestando seu ponto de vista contrário ao projeto do governo relativo ao

magistério, aprovado por esta Casa. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Bernardo de Vasconcellos, agradecendo voto de congratulações formulado

por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.737/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São Vicente -

ACBSV -, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

São Vicente - ACBSV, com sede no Município de Lavras.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro São Vicente é entidade sem fins

lucrativos, fundada em 29/5/96, em Lavras. Tem como finalidade primordial

desenvolver trabalhos de aspecto comunitário, não fazendo distinção de sexo, cor,

credo religioso, condição social, filosofia política e raça. Encontra-se devidamente
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registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Lavras,

sob o nº 758, às fls 125 do Livro A-3. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas e

não remuneradas, conforme atesta o Presidente da Câmara Municipal de Lavras.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.738/2010

Declara de utilidade pública a entidade Trabalho de Recuperação Ecológica

Educacional Voluntário Organizado – Treevo –, com sede no Município de Planura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Trabalho de Recuperação

Ecológica Educacional Voluntário Organizado – Treevo –, com sede no Município de

Planura.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2010.

Tenente Lúcio

Justificação: A entidade Trabalho de Recuperação Ecológica Educacional

Voluntário Organizado – Treevo –, com sede no Município de Planura, de caráter

social e ambientalista, sem fins lucrativos, tem como principal objetivo defender e

proteger o meio ambiente e os recursos naturais, preservando as áreas de interesse

ecológico, conservando a biodiversidade e estimulando a criação de unidades de

contemplação da natureza.

Por meio da educação ambiental, a instituição estimula o pleno exercício da

cidadania, buscando desenvolver a consciência ambiental e melhorar a qualidade de

vida dos planurenses; estuda, pesquisa e divulga as causas dos problemas

ambientais e suas possíveis soluções, objetivando a recuperação da fauna e flora

locais e o desenvolvimento ecologicamente sustentável; promove assistência social

nas áreas de meio ambiente, saúde e educação; realiza atividades educativas,

culturais e científicas, por meio de seminários, cursos e treinamentos, especialmente

sobre os temas meio ambiente, educação e cidadania; estimula a parceria, o diálogo
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e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais na defesa de interesses

comuns.

Considerando a importância do trabalho realizado pelo Treevo, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.739/2010

Dispõe sobre a permissão às pessoas jurídicas para deduzir, do imposto sobre

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS -, nos limites e

condições que especifica, despesas com salários pagos a empregados de mais de

quarenta anos de idade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As pessoas jurídicas podem deduzir, do imposto sobre operações relativas

à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS - devido, o valor

correspondente a salários pagos a empregados com mais de quarenta anos de idade.

§ 1º - A dedução de que trata este artigo é limitada a 20% (vinte por cento) do total

da folha salarial e a 2% (dois por cento) do ICMS devido e condicionada a que:

I - nos últimos doze meses, a quantidade de empregados com idade superior a

quarenta anos não tenha sido, em nenhum momento, inferior a 20% (vinte por cento)

do total;

II - a empresa esteja em situação regular em relação ao Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço e às suas obrigações tributárias e previdenciárias.

§ 2º - No cálculo do limite de que trata o § 1º e da proporção de que trata o inciso I,

são excluídos os sócios e acionistas com função de direção e gerência, bem como os

respectivos salários.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2010.
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Alencar da Silveira Jr.

Justificação: É sobejamente conhecido o problema de empregabilidade que afeta os

profissionais que ultrapassam a barreira dos 40 anos. Formou-se uma barreira

preconceituosa contra eles, de tal maneira que se torna uma tragédia para o chefe de

família perder o emprego nessa fase da vida. O problema deixa de ser estritamente

pessoal para afetar todo um núcleo familiar, com consequências importantes no

equilíbrio social. Uma família que perde seu suporte econômico é uma família

propensa a resvalar, primeiro, para a exclusão social e, em seguida, para a

marginalidade.

O problema afeta mais diretamente os trabalhadores de menor qualificação. Quanto

menor a qualificação, menor a possibilidade de recolocação num mercado altamente

afetado pelas novidades e pelos modismos da tecnologia. A súbita globalização do

sistema econômico brasileiro expôs os produtores a um choque de concorrência em

que a qualidade e a produtividade são o diferencial entre permanecer e ser expulso

do mercado.

Os aspectos positivos desse choque - que, sem dúvida, são muitos - são

contrabalançados pela perversa repercussão sobre o contingente de mão de obra

que não foi adredemente preparado para os novos tempos.

Lamentavelmente, no enxugamento ou mesmo na reposição e adequação da mão

de obra aos novos padrões produtivos, a primeira vítima é o profissional maduro e de

baixa qualificação, considerado menos apto para a reciclagem.

O projeto ora apresentado tem a finalidade de criar condições para a minoração do

problema, introduzindo um pequeno subsídio fiscal para o empresário que tiver pelo

menos 20% de seu quadro constituído de pessoas com mais de 40 anos.

A proposição veda que sócios e acionistas da empresa, que normalmente

constituem seu quadro diretivo, sejam computados no cálculo da dedução. Por outro

lado, ao limitar esta a 20% da folha, pretende-se que os empregados considerados

para seu cálculo percebam, no máximo, o salário médio da empresa. Ou seja, que a

futura lei beneficie os empregados maiores de 40 anos e com qualificação de média

para baixa em relação aos demais empregados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.454/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Luiz Alberto Jardim pelos relevantes serviços

prestados como Presidente da Fiemg Regional Rio Doce.

Nº 6.455/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Fiemg Regional Rio Doce, na pessoa da sua Presidente, Sra.

Rozani Azevedo, pela posse da sua nova Diretoria. (- Distribuídos à Comissão de

Turismo.)

Nº 6.456/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre as apurações do

desaparecimento da ex-namorada do goleiro Bruno, Eliza Silva Samúdio, realizadas

pela Delegacia de Homicídios de Contagem. (- À Mesa da Assembleia.)

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja formulada manifestação

de pesar ao Presidente da República Portuguesa e à Fundação José Saramago pelo

falecimento do escritor José Saramago. (- Anexe-se ao requerimento da Deputada

Gláucia Brandão relativo ao mesmo assunto.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Gláucia Brandão

e do Deputado Durval Ângelo.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho e

de Assuntos Municipais.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

assessoria da Casa, demais servidores, amigos que nos acompanham das galerias

deste Plenário, famílias mineiras que nos acompanham pela TV Assembleia nas

centenas de Municípios que já captam o sinal da nossa televisão, boa tarde.

Antes de entrar no assunto que me traz a esta tribuna - um comentário sobre a

Semana Nacional de Combate às Drogas, que se findou no dia 26 de junho, Dia

Internacional e Nacional do Combate às Drogas -, gostaria de relatar uma visita que
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fiz ontem à Apac de Nova Lima. Desde a Campanha da Fraternidade do ano

passado, quando os Bispos, por meio da CNBB, convocaram-nos para discutir em

fóruns a segurança pública, a segurança social, com o lema “A paz é fruto da justiça”,

começamos a desempenhar um trabalho não só em Minas, mas também em todo o

Brasil, de profundos debates e estudos, um deles voltado ao sistema prisional em

nosso País. Não é novidade para ninguém que esse sistema precisa ser repensado,

reformulado e ajudado, já que não comporta mais a quantidade de presos,

principalmente se considerarmos a crise cada vez maior no tocante à dependência

química, sobretudo com a atual epidemia do “crack” que se verifica em nosso País e

que acomete, direta ou indiretamente, todas as famílias. Desafio que me apontem

uma família que não esteja sendo atingida, ainda que indiretamente, por esse mal das

drogas, em seu bairro, sua paróquia ou entre seus próprios familiares.

Assim, fomos convocados a pesquisar, refletir e discutir o sistema prisional. Por isso

mesmo, acabamos por adquirir um conhecimento mais profundo dos meios

alternativos, como podemos dizer, de recuperação daqueles que estão privados de

liberdade ou daqueles que são acometidos pela dependência química, por algum tipo

de vício. Entram aí as comunidades terapêuticas, com as quais temos atuado há

anos. Hoje, fazendo uma avaliação, percebemos como cresceu o trabalho das

comunidades terapêuticas, as chamadas fazendas de recuperação, que auxiliam o

poder público - mesmo nos âmbitos estadual e federal -, na solução de um problema

tão grave como a dependência química. No caso das comunidades terapêuticas que

acompanhamos e apoiamos, com as emendas apresentadas por este Deputado e

tantos outros que aqui estão, este Parlamento teve um papel fundamental. Não

podemos deixar de considerar que o Orçamento foi muito mais bem-elaborado, com

maior destinação à Subsecretaria de Políticas Antidrogas, mas, no Parlamento, nós,

como Deputados e por meio de nossas emendas parlamentares, tivemos nesta

legislatura um papel fundamental, tendo em vista o fortalecimento dessas

comunidades terapêuticas. Quando a Anvisa, com toda a razão, pressionava por um

melhor atendimento aos internos, muitas delas não foram fechadas apenas em

função de emendas apresentadas pelos parlamentares, mas porque precisavam de

reformas urgentes na cozinha, nos quartos, nos banheiros, na lavanderia ou em
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alguma outra área.

Essas entidades acabaram sendo salvas pelo trabalho que a Assembleia

Legislativa realizou através dos seus pares.

Sr. Presidente, as Apacs realmente são modelos fantásticos de recuperação dos

que estão privados de liberdade, dos presos com bom comportamento, que são

transferidos das penitenciárias para lá. Como eles mesmo dizem nas Apacs, amor ao

próximo, amor a Cristo. O modelo da Apac foi criado por um sacerdote há muitos

anos e propõe humanizar com todo o rigor da lei e com tudo o que é justo para o

preso cumprir sua pena. É um sistema que nos propõe repensar a humanização na

recuperação dos que estão privados de liberdade.

Ontem, sétimo aniversário da Apac de Nova Lima, estivemos mais uma vez lá, com

o Pe. Márcio, Capelão da Polícia Civil, fazendo um trabalho que já vínhamos

desenvolvendo com os que chamamos de recuperandos, em vez de detentos. A

alegria daquelas pessoas em voltar a ter um olhar de esperança é algo que também

nos enche de esperança. Percebemos como tem dado certo a atuação conjunta do

poder público, dos parlamentares representantes do povo, do terceiro setor e das

iniciativas voluntárias. Como têm dado certo ações que não são centralizadoras ou

egoístas. Ações que têm como meio o unir de mãos e de corações. Muitas soluções

que esperamos para várias crises de políticas públicas, como a questão dos bancos

de sangue, que estão cada vez mais em situação precária no Estado e no País, e

tantas outras situações difíceis pelas quais passamos, estão na união das mãos, dos

esforços e dos corações, independentemente de cores e de siglas partidárias. Temos

que unir as nossas forças quando estão em jogo vidas de pessoas, famílias

desestruturadas e desesperadas. Ontem, na Apac, houve homenagem aos

voluntários, pessoas que têm doado suas vidas. É um modelo para seguirmos, e

devemos incentivar implementações de outras unidades da Apac pelo Estado de

Minas Gerais.

Quero ser, cada dia mais, um apologista dessa causa. Acredito plenamente na

recuperação do ser humano. Independentemente de aonde ele chegou e do que

cometeu, acreditamos que, com amor, humanização e educação, podemos recuperar

essas vidas e, consequentemente, preservar tantas outras. Quando não se recupera
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uma pessoa, cumprida sua pena, ela é jogada no seio da sociedade. Podemos ver

quanto mal têm feito aqueles que voltam à convivência da sociedade após cumprirem

sua pena, mas não terem sido recuperados; ou seja, voltam para cometer os mesmos

crimes ou até piores. Muitas vezes, uma pessoa é pega com um volume “x” de

drogas, é enquadrada no art. 33 como traficante, mas aquilo foi esporádico. Ela é

enquadrada dessa forma, como a lei prevê, e colocada na penitenciária, que acaba

sendo uma escola de crime para ela. Às vezes ela não estava no caminho da

criminalidade e poderia ser recuperada. Vários que acompanhávamos foram pegos e

tiveram um caminho diferente, mais difícil e árduo. Muitas vezes a pessoa sai pior do

que estava quando entrou.

Os que estão nas Apacs não querem sair de lá. Eles são vigiados por eles mesmos

e querem ficar lá, apesar de terem oportunidade de sair, porque percebem que há

esperança na sua recuperação.

Na pessoa da coordenadora Magda, quero parabenizar a Apac de Nova Lima e

todos os voluntários. Lá eles têm a fábrica de tapetes, a padaria e a marcenaria. É um

trabalho magnífico, que ressocializa, recupera e humaniza. Aquelas pessoas

encontram o caminho de volta, sim, após cumprirem as suas penas. Que bonito, Sr.

Presidente! Quero abraçar a Magda e cumprimentar todas as Apacs. Estamos

entrando com pedido de declaração de utilidade pública estadual para a Apac de

Paracatu, onde estive há pouco tempo.

Nesses minutos que me restam, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, na semana

passada, comemoramos a Semana Nacional de Combate às Drogas. Participamos de

vários eventos. Um deles foi realizado na praça da Igreja da Pampulha, promovido

pela Terra da Sobriedade, oportunidade em que comemoramos o Dia Nacional e

Internacional de Combate às Drogas. Foi um grande evento, com a mobilização da

sociedade belo-horizontina. Assisti a um dos jogos da Copa na Fazenda São

Francisco de Assis, em Santo Antônio do Monte, com pessoas em processo de

recuperação. Em seguida fui a Patrocínio ministrar uma palestra na Câmara Municipal

sobre os caminhos da recuperação dos dependentes químicos. De lá fui a Patos de

Minas, onde participamos de uma noite de reflexão em um evento em prol da

comunidade feminina de recuperação, que é também outro trabalho importante.
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Devemos dirigir um olhar especial às mulheres acometidas pelo vício das drogas e

àquelas que se encontram privadas de liberdade. É um compromisso nosso

acompanharmos essas pessoas de perto, como o faz o Centro de Referência à

Gestante Privada de Liberdade, na MG-10. Trata-se de um ambiente muito adequado

para aquelas mulheres se recuperarem e refletirem sobre as suas vidas e, após

cumprirem pena, voltarem com uma nova concepção do que querem para o futuro

delas e de seus filhos. Então, desde a semana passada, sobretudo no dia 26 de

junho, Dia Nacional e Internacional de Combate às Drogas, realizamos, em vários

Municípios, a I Semana Municipal de Combate às Drogas. Enfim, dedicamos quase

24 horas a essa causa grave e nobre: o enfrentamento às drogas. Na Câmara

Municipal de Patrocínio, refleti, Sr. Presidente, sobre alguns pontos que todos nós,

cidadãos, precisamos ter na mente e no coração. O primeiro é que as drogas não

escolhem pessoas para atingir. Toda a sociedade está sendo atingida diretamente

por esse mal. Em contrapartida, todos nós, seja quem for, temos a obrigação social

de refletir sobre esse assunto e de dar a nossa contribuição.

Se o tráfico e a droga não brincam em serviço, também não podemos fazer do

trabalho antidrogas o nosso “hobby”. Não podemos, por exemplo, subir numa tribuna

apenas para falar bonito sobre a luta contra as drogas. Não podemos fazer

“marketing” em cima desse problema, não podemos simplesmente fazer dessa luta

um “hobby”. Esse trabalho não deve ser feito apenas quando nos sobrar tempo,

quando não tivermos nada para fazer, momento em que nos lembramos de fazer uma

visita e de doar uma cesta básica. Não é nada disso. Temos de ser voluntários dessa

causa, temos de sacrificar parte do nosso dia, o convívio com a nossa família ou

alguma outra coisa para que a nossa participação gere frutos, resultados. Não

podemos esperar atitudes de determinadas pessoas ou de determinados órgãos, pois

todos somos afetados por esse mal, todos temos de atuar para combatê-lo, todos

temos de lutar em favor da recuperação dos nossos irmãos acometidos pelo vício das

drogas.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, mais uma vez, deixei a minha

casa para estar com os recuperandos na Comunidade Água Viva, em Ipatinga. Dormi

lá com os recuperandos para adquirir experiência, ver o que eles passam, vivem e
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esperam. Percebemos que há, sim, um horizonte de esperança. Os índices cada vez

maiores de recuperação nas fazendas de recuperação e nas comunidades

terapêuticas nos sinalizam que o caminho é esse. O governo Aécio Neves já dizia

que o trabalho de sustento é o trabalho de parceria.

Concluindo, Sr. Presidente, quando percebemos que o que é limite para mim não é

limite para o outro, conseguimos unir e incentivar aqueles que são vocacionados.

Deixo registrado o relato do trabalho de reflexão que realizamos na Semana Nacional

de Combate às Drogas. Temos de investir nos vocacionados, que optaram por doar

suas vidas para resgatar outras vidas. Portanto, o poder público, o governo e nós,

parlamentares, que detemos as emendas, temos de investir nessas comunidades.

Parabenizo as comunidades terapêuticas e a Pastoral da Sobriedade, que faz um

excelente trabalho em todo o Brasil, por intermédio da D. Ana Godoy e do Sr. Lenine,

aqui em Belo Horizonte. Hoje também quero aplaudir as Apacs, que cada vez mais

têm realizado um trabalho humano, solidário, voluntário e digno de muitos aplausos.

Essas são as minhas palavras sobre os caminhos da recuperação, diante dos males

que nos acometem, prejudicando sobretudo as nossas famílias. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, colegas Deputados, telespectadores da

TV Assembleia, público que se encontra nas galerias, aproveito a fala do colega Eros

Biondini com relação à recuperação de dependentes químicos para ressaltar que

todas as ações de serviço aos mais pobres, àqueles que se encontram em situação

de risco, de vulnerabilidade, foram sempre iniciativas de entidades, motivadas, na

maioria das vezes, pelo espírito religioso. Já pude fazer aqui esse debate. Aliás, hoje

temos políticas públicas devidamente formadas, com a distribuição de compromissos

entre todos os entes da Federação, como nas áreas de educação e de saúde. Houve

um tempo em que os serviços da saúde eram de iniciativa das entidades. Muitas

dessas entidades perduram, continuam prestando esse serviço. Há santas casas que

têm 100 ou 150 anos de serviços prestados na área de saúde. Esse serviço foi

evoluindo. Quanto a isso, a Constituição de 1988 avançou muito, ao distribuir as

responsabilidades e ao formatar as políticas públicas. Relativamente ao trabalho com
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dependentes químicos, vemos que a maior parte das iniciativas ainda vêm das

entidades.

Vemos também o quanto ainda está falho o zelo, o cuidado pelo idoso, bem como o

tratamento com dependentes químicos. A fazenda de recuperação tem um método

importante em que se valoriza a espiritualidade, o trabalho, além de oferecer

assistência psicológica ao dependente químico para suprir, de fato, várias

deficiências que temos. Todos temos determinadas deficiências e precisamos do

apoio do outro. A ajuda psicológica, a amizade são fundamentais para o ser humano,

bem como o carinho paternal e maternal. Algumas pessoas não conseguem lidar bem

com isso ou suprir a falta dos seus entes, que acabam indo por outro caminho. Como

o Deputado Eros disse, qualquer família, da mais pobre à mais abastada, está sujeita

a ter alguém doente de maneira mais grave. A pessoa vítima do “crack”, por exemplo,

encontra-se sempre numa situação mais grave.

Falando de recuperação de dependentes químicos, acabou de ser apreciado na

Comissão de Fiscalização Financeira o Projeto de Lei nº 4.083. Reconheço aqui a

disposição da Prefeita de Antônio Carlos, Cristina, da Fundação Marianense, e a

iniciativa do Governador de repassar um terreno ao referido Município. Parte da

destinação do imóvel objetiva a recuperação de dependentes químicos. Cremos que

será apreciado pelo Plenário, viabilizando a destinação de parte desse imóvel para o

fim mencionado.

Essas parcerias são indispensáveis. Não podemos colocar tudo nos ombros das

entidades, que não têm receita regular, ordinária. Então, cabe ao poder público

assumir essas tarefas, esses serviços a fim de preservar e garantir qualidade de vida.

Temos hoje uma parcela significativa da sociedade com dependência química e

necessitando de um tratamento muito especial. O método mais eficiente que conheço

é um tratamento intensivo de, no mínimo, nove meses, incluindo laborterapia,

assistência psicológica e religiosa em regime de internato. Não é fácil manter essas

casas. O apoio, o comprometimento, a dedicação do Estado são indispensáveis para

garantir a eficiência do tratamento. Cumprimentamos, assim, essa parceria com o

governo do Estado cedendo o imóvel, com a participação da Prefeitura, além da

Fundação Marianense, para garantir mais um espaço para atender pessoas,
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sobretudo nossos jovens.

Se olharmos a faixa etária, certamente encontraremos pessoas de mais idade, mas

a maioria são adolescentes, e isso precisa de atenção especial. É mais um gesto

desta Casa de contribuir para viabilizar e aprovar esses projetos.

Abordarei outra questão, Sr. Presidente. Terminamos uma fase de intenso trabalho

na Assembleia Legislativa porque tínhamos de atender a diversas categorias sobre a

estruturação de carreiras ou reajuste salarial. Houve empenho dos Deputados em

atender a demanda para que, em algumas situações, se corrigissem distorções de

determinadas carreiras e, sobretudo, se garantisse justiça a trabalhadoras e

trabalhadores do Estado de diversas categorias, que dedicam sua vida ao serviço

público e, na maioria das vezes, não são reconhecidos com justos salários. Não é

possível termos uma pessoa motivada nem mesmo a eficiência de um serviço se a

pessoa não for valorizada. O primeiro a valorizar o servidor público - que é, de fato,

quem representa o Estado lá na ponta, nos mais diversos serviços, seja na educação,

seja na segurança, seja na saúde - deve ser o governo.

Após um tempo de intenso trabalho, reconheço que houve avanços, mas,

infelizmente, não foi para todos. Como exemplo, temos a própria educação. Dizem

que houve reajuste para alguns em mais de 60%, mas e os outros, que tiveram um

reajuste de, no máximo, 5%? Mesmo com essa alavanca agora, de certa forma,

depois isso para, congela. Congela porque compromete a progressão da carreira, que

está menos valorizada, e a promoção, que é a mudança de nível, está menos

reconhecida. Nesse sentido, não avançamos o bastante. Até mesmo em relação à

Polícia Civil houve avanço, mas não do jeito que alguns trabalhadores esperavam,

principalmente os do setor administrativo. Encerramos um tempo que nos impede

avançar agora para atender outros servidores. Por exemplo, a Unimontes contempla

duas áreas, a da saúde e a da educação, pois tem a universidade e o hospital

universitário, e algumas pessoas da área da saúde também tiveram de entrar em

greve para serem reconhecidas.

De certa forma, dentro do pouco tempo, foi possível ter determinados avanços. Por

meio de um levantamento, terei oportunidade de fazer uma análise mais precisa em

relação à postura do governo com os Municípios. Foi garantida aos 853 Prefeitos de
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Minas Gerais a apresentação de um projeto na linha de infraestrutura. O governo

apresentou uma tabela com a indicação dos recursos que seriam repassados a esses

Municípios, antes do período eleitoral. Vamos fazer essa análise para saber se o

governo do Estado teve compromisso igual para com todos os Municípios. Essa

análise tem de ser feita de forma responsável, precisa e bem objetiva porque, a essa

altura da história, não mais se permite fazer política com retaliação e perseguição,

privilegiando a base eleitoral. Isso é inadmissível. É justamente essa a análise que

queremos fazer aqui, com um tempo maior, porque hoje é impossível de ser feita.

As informações que temos são de inúmeras Prefeituras que não foram

contempladas e que têm à sua frente Prefeitos da Oposição, do PT ou do PMDB, ou

Prefeitos que não assumiram compromisso com a campanha do atual Governador.

Essa é a suspeita e o que vamos analisar em relação a todas as Prefeituras. Já tenho

em mãos a relação de todas elas, mas pretendo fazer essa análise num tempo maior.

“A priori”, gostaria de afirmar que, a essa altura da história, não podemos permitir que

se faça política com perseguição e retaliação. Quando esse empréstimo foi contraído,

a justificativa era compensar os Municípios que tiveram perda na receita. Aliás, ao

longo de 2009 todos tiveram perda. Essa compensação teria de ter sido feita como

fez o governo federal, ou seja, para todos os Municípios do País, e não apenas para

alguns e ainda de última hora, inviabilizando a apresentação de determinados

documentos. Eram essas as considerações, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos e a todas. Hoje gostaria de abordar um

tema, uma reivindicação antiga, principalmente dos servidores públicos da

Assembleia Legislativa e dos demais Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de

Contas, e dos servidores da Cemig, próximos à Assembleia, em relação aos

problemas com os estacionamentos e à ganância do poder público, que, em vez de

se preocupar em melhorar as condições do trânsito e cuidar do tráfego de veículos,

só pensa em arrecadar. Aliás, foi exatamente isso que constituiu a indústria das

multas. O Deputado Doutor Viana também tem atuação muito firme em relação a

essa questão, mais precisamente à BHTRANS. É uma luta antiga que culminou na

suspensão do poder de polícia da BHTRANS.
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O que gostaria realmente de apontar é a questão do estacionamento. É um

verdadeiro absurdo o que vem sendo feito. Além disso, existe ainda o problema da

Faixa Azul, que, em muitos lugares, passou de 5 para 2 horas, o que dificulta muito o

trabalho dos servidores da Casa. Assim sendo, só resta aos nossos servidores a

opção de deixar o carro num estacionamento particular, privado. Essas empresas de

estacionamento estão explorando os trabalhadores e ferindo o Código de Defesa do

Consumidor com aumentos abusivos. Nos últimos anos, o valor do estacionamento

praticamente dobrou. Tenho em mãos alguns recibos. Aqui está um recibo de

R$140,00, emitido no dia 12/1/2010, e agora, poucos meses depois, um outro recibo

do Royal Park Estacionamento, localizado na Praça da Assembleia, sem número, em

Lourdes, do dia 8/6/2010, praticamente seis meses depois, no valor de R$280,00.

Dobrou o valor do estacionamento logo após; aliás, depois de a Prefeitura ter

diminuído as horas para o Faixa Azul. É verdadeira exploração, absurdo.

Apresentaremos requerimento solicitando cópia do contrato em relação ao Royal Park

Estacionamento Ltda. Queremos saber como é esta permissão que o Royal Park

Estacionamento tem para utilizar a Praça da Assembleia como estacionamento.

Queremos ver se está no contrato, qual o valor pago por essa empresa e se houve

reajuste nos últimos períodos. Se não houve reajuste e continua o mesmo valor,

queremos saber qual a justificativa para a empresa, em seis meses, passar o

estacionamento, que era de R$140,00, para R$280,00, um verdadeiro roubo.

Faremos todo o levantamento. Achamos absurdo não só esse estacionamento

aumentar os preços, mas também outros estacionamentos aqui perto, que estão com

prática de formar cartel. Estão negociando preço. Antes todos cobravam R$120,00,

R$130,00 ou R$140,00; um mês depois, passaram para R$170, R$180,00, R$190,00,

R$200,00; agora estão cobrando R$280,00. Estou aqui com grande número de

recibos que provam essa prática de formação de cartel por parte dos

estacionamentos.

Tomaremos duas ações. Primeiro queremos cópia do contrato em relação ao Royal

Park Estacionamento Ltda. com o poder público. Queremos saber se a autorização foi

mediante licitação. Faremos toda uma avaliação. Denunciaremos ao Ministério

Público a prática de formação de cartel pelos estacionamentos particulares próximos
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à Assembleia Legislativa, por abuso e combinação de preços. Denunciaremos essa

situação ao Ministério Público.

Há algum tempo, solicitamos à Prefeitura que, nas imediações da Assembleia, volte

o tempo de permanência do estacionamento do Faixa Azul para 5 horas, porque

quem utiliza realmente tem de trabalhar. Aqui não é região de comércio forte. É

região com grande número de servidores, que utilizam o estacionamento para vir

trabalhar. É direito que o cidadão, que os servidores têm. Tomaremos essas

providências. Esperamos que os proprietários dos estacionamentos particulares

tenham consciência, coloquem preço justo e parem de explorar os proprietários de

veículo que dependem do estacionamento para trabalhar. Continuaremos cobrando

da Prefeitura para que volte ao que era antes, em relação às 5 horas do Faixa Azul.

Outro ponto que gostaria de tratar é a educação. Na minha avaliação, não tenho

dúvida alguma, tenho a convicção de que o calcanhar de aquiles, o ponto mais fraco

deste governo foi a educação. O governo deixou muito, muito a desejar na educação.

Poderão me perguntar: “Deputado Weliton Prado, em que o governo deixou a

desejar? V. Exa. tem como provar?”. Falo e provo tudo o que falo. Falo e provo. O

governo deixou muito a desejar; primeiro, na estrutura das escolas, onde infelizmente

falta tudo. Então um ponto é estrutural, o outro é na valorização dos servidores, o que

implica a qualidade da educação no nosso Estado. Sabemos que nossos

profissionais da educação fazem das tripas coração, como uma missão mesmo, para

educar nossas crianças e nossos jovens, formando realmente o cidadão. Infelizmente

não há condições necessárias para isso. Há escola em que faltam cadeiras, carteiras,

biblioteca, computador, estrutura; não há quadra coberta, e as crianças praticam

educação física debaixo do sol. Quando chove, não há jeito de praticar esporte.

A rede física das escolas está totalmente danificada. As escolas realmente estão

caindo. Vejam a Escola Estadual Jardim Ipanema, na cidade de Uberlândia, cujos

moradores protestavam continuamente porque, infelizmente, o governo não resolvia o

problema da escola, que caia aos pedaços e até mesmo pegou fogo. Há escolas que

vêm sendo assaltadas. São muitos os problemas na área de segurança. Recebemos

denúncias de escolas que não tinham talheres para as crianças fazerem suas

refeições. Faltava copo, prato, colher.
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Essa é a situação estrutural das escolas, sem falar em salas superlotadas e falta de

vagas. O governo propagandeou que Minas é o único Estado cujas crianças entram

com 6 anos na escola. Falácia. Ele gasta com o chapéu alheio e joga a

responsabilidade para os Municípios, que precisam arcar com isso. Então o grande

calcanhar de aquiles, no meu entendimento, é a educação. Estou convicto disso e

tenho certeza de que o governo deixou muito a desejar.

Percebemos que muito se fala em educação durante os pleitos eleitorais. Os

candidatos tentam, de certa forma, tapar o sol com a peneira, mas, depois de eleitos,

não têm coragem de cumprir o que prometeram. Prometem tudo. Prometeram estágio

remunerado para os estudantes, e não cumpriram. Prometeram bolsa de estudo, por

meio da qual o estudante receberia um certo valor, em depósito, ao final do ano e,

depois de três anos, poderia utilizá-lo para pagar a faculdade. Entretanto, isso foi feito

apenas em algumas cidades. Funcionou como projeto-piloto, apenas para ser

divulgado na imprensa, como se essa fosse a realidade em todo o Estado, mas isso

não é verdade. Prometeram que a Uemg seria gratuita e descentralizada, que teria

câmpus em todas as regiões do Estado, e não cumpriram. Prometeram que

cumpririam a Constituição do Estado e aplicariam porcentagem na Uemg, na

Unimontes, o que não aconteceu. Prometeram que os servidores de Minas seriam

valorizados com uma das melhores remunerações de todos os Estados da

Federação, e isso não foi cumprido. E por aí vai. Apresentamos várias denúncias

aqui. É um verdadeiro absurdo.

No início do ano, as Diretoras de escolas ligavam ao meu gabinete pedindo ajuda,

porque não tinham merenda escolar. Então fazíamos o levantamento. Por que será

que não havia merenda escolar? Fomos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação - FNDE -, em Brasília, e descobrimos que o governo federal depositava os

recursos na conta do governo do Estado, e este abocanhava esses recursos e os

aplicava para obter juros. O dinheiro da merenda escolar era aplicado, e os alunos

ficavam sem ela - prática totalmente criminosa, que denunciamos ao Ministério

Público. Isso se repetiu por vários anos consecutivos e, depois de nossa denúncia,

conseguimos estancar esse crime, esse verdadeiro absurdo contra nossas crianças e

contra a educação.
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Cobramos, de forma permanente, pelas escolas técnicas profissionalizantes, forma

de os jovens se prepararem para o primeiro emprego. Infelizmente, no nosso Estado,

as vagas foram terceirizadas, diferentemente do que aconteceu em relação ao

governo federal, que abriu Cefets em várias regiões do Estado. Estive no Cefet de

Paracatu, de Patrocínio e em várias cidades do nosso Estado. Essa é uma

oportunidade de os nossos jovens se prepararem para o mercado de trabalho.

Abriram-se novas vagas no período noturno. O número de vagas nas universidades

aumentou muito. O nosso país ficou 20 anos sem construir uma universidade pública

federal. Agora, no governo Lula, é que está havendo investimento para a criação de

novas universidades. As coisas estão avançando aos poucos. Como se diz, “água

mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Temos que pressionar, ir para cima. A

maior prova disso é a mobilização realizada pelos servidores da educação. A

paralisação de 50 dias dos professores é o maior diagnóstico de que a educação vai

muito mal no nosso Estado. Eles expuseram as vísceras deste governo, mostraram à

sociedade a verdadeira situação da educação no nosso Estado. Foi fundamental o

movimento dos professores. Parabenizo cada professor, cada servidor público de

Minas Gerais que foi à luta e se indignou.

Alguns não puderam participar das assembleias realizadas em Belo Horizonte, mas

participaram nas suas cidades; aqueles que não puderam participar conversaram

com os estudantes e com a comunidade. A participação popular é fundamental.

Parabenizamos a todos os que contribuíram de uma forma ou de outra. A união dos

servidores públicos é fundamental para podermos realmente transformar a educação.

Sabemos que ela não vai bem e queremos que isso mude. Mas, para mudar, tem de

haver investimento, responsabilidade e compromisso com a verdade, além de

valorização do servidor. O que os trabalhadores da educação queriam é simples, não

era criar um subsídio, incorporar as gratificações e perder seus direitos. O que

queriam é o cumprimento da Lei nº 11.738, a ser aplicada a partir de janeiro deste

ano. Os servidores da educação sempre foram os mais discriminados no nosso país,

principalmente no nosso Estado. Basta simplesmente que seja implantado o piso de

R$1.312,00, que é pouco mais de dois salários mínimos, e preservar os direitos

adquiridos, como quinquênio, biênio, férias-prêmio, auxílio-alimentação, auxílio-
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transporte, enfim, o que é de direito, o que os servidores conquistaram e que outras

categorias já possuem. Eles não podem perder isso. Portanto, que seja estabelecido

um piso no Estado, cumprindo-se a lei federal. Não foi isso o que ocorreu.

Apresentamos emendas, contribuímos, mas, infelizmente, grande parte delas foi

rejeitada, e não conseguimos fazer os avanços necessários.

Com relação à segurança pública também enfrentamos vários problemas.

Parabenizamos os servidores administrativos das Polícias Civil e Militar pela

mobilização e os servidores do Judiciário, o Serjusmig, o Sindojus. Conseguimos

avançar em alguns pontos. Porém, lamentamos porque, infelizmente, o projeto não

abrange a categoria que mais precisava ser beneficiada, a educação. Os servidores

trabalharam anos de sua vida, alguns estão no meio ou no final da carreira e

praticamente não sentirão alteração alguma. Aliás, poderão ter prejuízo.

Mais uma vez, agradeço a todos que, de uma forma ou de outra, enviaram

contribuições para a Aneel. Conseguimos mudar a forma de a Aneel calcular os

valores da energia elétrica no nosso país. Em 2008 tivemos uma redução de 17% e,

neste ano, conseguimos impedir o aumento. Agora, conseguimos suspender, por

decisão judicial, a terceirização da gestão dos serviços de reparos e manutenção de

veículos da frota estadual por suspeita de irregularidades no edital de licitação.

Parabenizamos todas as pessoas que contribuíram e lutaram contra as altas tarifas

da Cemig, da Copasa e, agora, da telefonia. Estamos ansiosos por que o cidadão

tenha acesso à internet e à TV a cabo pela rede elétrica, o que será 10 vezes mais

rápido e custará a metade do preço. Além disso, os lucros serão utilizados para

abatimento na conta de luz.

Agradecemos e parabenizamos o Deputado Doutor Viana, que preside esta

reunião. A mobilização tem de ser permanente e constante. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente, Deputado Doutor Viana, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, neste pronunciamento gostaria de esclarecer e alertar

os nossos amigos da Polícia Militar de que a Proposta de Emenda à Constituição nº

59/2010, que estabelece requisito de formação em Direito para ingresso no quadro de
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Oficiais da PMMG, já está tramitando. Talvez não tenhamos quórum para discutir e

votar essa proposta hoje, mas ela já está tramitando, para tranquilidade de centenas

e centenas e centenas de policiais militares que hoje estão nos assistindo.

Ao longo desta semana, tivemos a felicidade de aprovar o projeto que beneficia os

professores, de um lado, e a Polícia Civil, de outro lado. Mas este, meu caro

Presidente, é o momento da gratidão.

Queremos agradecer penhoradamente ao Secretário de Governo Danilo de Castro,

que se afastou do cargo para cuidar de política; ao Secretário de Saúde e à sua

Chefe de Gabinete Marta; ao Srs. Fleury e Fuad; e à Sra. Jomara, da Setop, pelo

trabalho elogiável. A Setop e vários órgãos do governo funcionaram até às 22 horas

ou até às 23 horas, trabalharam sábado, domingo e feriado para garantir as emendas

parlamentares, todas as emendas para aquelas Prefeituras que não tinham restrição

nem problema com o Siafi ou com o Cagec foram beneficiadas. Minha alegria é que,

na minha região, pelo menos nos Municípios que represento, ninguém ficou sem ser

beneficiado.

Sr. Presidente, com emendas parlamentares e recursos próprios do governo,

tivemos a felicidade de beneficiar os Municípios de Ataleia, Campanário, Chapada do

Norte, Caraí, Felizburgo, Fronteira dos Vales, Francisco Badaró, Itaipé, Minas Novas,

Jenipapo de Minas, Malacacheta, Pescador, Nanuque, Poté, Ouro Verde de Minas,

Mata Verde, Carlos Chagas e Águas Formosas. Além disso, tivemos a felicidade de

incluir no programa Travessia mais sete cidades da nossa região: Campanário,

Felizburgo, Malacacheta, Mata Verde, Pescador, Maxacali e Bandeira. Elas estão

inscritas nesse programa, que destina grande volume de verbas para obras de

infraestrutura urbana e que dá um suporte maior, que pode chegar a R$5.000.000,00

em dois anos nas áreas da saúde e da educação.

Estamos muito satisfeitos e devemos agradecer ao governo. No seu primeiro dia de

governo, Aécio Neves prometeu que destinaria R$2,00 para a nossa região para cada

R$1,00 aplicado nas demais regiões do Estado. Ele se enganou e acabou aplicando

R$3,00 na nossa região. Esses recursos liberados agora consubstanciam a

determinação deste governo em fazer uma inversão, uma tentativa forte de reduzir as

desigualdades regionais.
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Sr. Presidente, na sexta-feira, estarei em Ataleia para comemorar, com o Prefeito

Geraldo Dias Amador, o asfaltamento dessa cidade até a divisa com o Espírito Santo,

numa extensão de 21km. Mais ainda: a ligação entre Ataleia e Ouro Verde de Minas,

com 22km. Iremos a essas duas cidades, assim como a Frei Gaspar, neste final de

semana, para comemorar com o povo os benefícios alcançados por este governo e a

inclusão nesse novo programa Caminhos de Minas, que antigamente se chamava

Link Faltante.

A região do Nordeste mineiro, dentro do programa Caminhos de Minas, cujos

projetos já tiveram autorização para serem contratados, devendo ficar prontos no final

do ano, assim como obras que serão iniciadas, foi beneficiada com os seguintes

trechos: o asfalto de Malacacheta até Água Boa, com 51,2km; o asfalto de Capelinha

até Itamarandiba, com 99km; o asfalto de Carlos Chagas a Pavão, com 56km; o

asfalto de Chapada do Norte a Leme do Prado, com 18km; o contorno da histórica

cidade de Minas Novas, mãe de todas as cidades do Nordeste mineiro - aliás, os

Municípios daquela região nasceram a partir de Minas Novas. O entorno de Minas

Novas receberá 1,2km, numa rodovia asfaltada para proteger o seu sítio histórico.

Outra ligação asfáltica importante irá de Carlos Chagas ao Distrito de Nanuque,

chamado Vila Pereira, atingindo a divisa com o Espírito Santo, numa extensão de

32km. Haverá, ainda, a ligação importantíssima do antigo eixo da Estrada de Ferro

Bahia-Minas, de Araçuaí a Novo Cruzeiro e Ladainha, numa extensão de 132km; e a

MG-251, que liga Pedra Azul a Jequitinhonha - aliás, essa estrada é muito reclamada

pelo povo. Meu companheiro Lourinho tem sempre insistido sobre essa obra. Temos

lutado para que essas inclusões sejam feitas. Já temos acertado com o governo a

inclusão do trecho de Pedra Azul a Jequitinhonha.

Outros trechos beneficiados são Virgem da Lapa a Coronel Murta, com 36km;

Pedra Grande a Almenara, com 32km; Pedra Azul a Pedra Grande, com 58km; Rio

do Prado a Rubim, com 31km; Salto da Divisa a Almenara, com 61,6km; Setubinha a

Capelinha, com 50km; Taiobeiras a Fruta de Leite, com 54km; Virgem da Lapa ao

entroncamento de José Gonçalves de Minas, com 40km; e Virgem da Lapa a Minas

Novas, com 59,7km. São decisões de governo importantes para uma região

deprimida. Não direi os números de cada Município, mas todos foram fartamente
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beneficiados com as nossas emendas parlamentares e com os recursos do próprio

governo do Estado. Estamos muito satisfeitos. Este é um momento para agradecer.

Mais ainda, Sr. Presidente, foi definido pelo governo do Estado o atendimento ao

problema aeroportuário dessa região. Temos recursos de R$3.900.000,00 para o

aeroporto de Araçuaí; R$2.200.000,00 para o aeroporto de Nanuque; R$3.200.000,00

para o aeroporto de Almenara; e R$2.100.000,00 para a reforma e a ampliação do

aeroporto de Teófilo Otôni, o que nos possibilitará a implantação de uma linha aérea.

É um sacrifício para nós, que viajamos por aquela região. Nosso Presidente vai

sempre a Carlos Chagas e sabe da dificuldade para se chegar até lá. É preciso pegar

um avião até Valadares; em seguida, pegar um carro e seguir mais 400km, 500km,

para chegar à cidade em que está nossa base de origem. Com a inclusão desses

aeroportos no Proaero, poderemos ter uma linha aérea, a partir do ano que vem, a

qual reduzirá o nosso sofrimento e, sobretudo, Sr. Presidente, possibilitará que os

empresários visitem nossa região. Empresário não viaja de carro, mas de avião.

Agora estamos com o grande projeto do polo mineral dessa região; por isso,

precisamos de condições para receber os empresários que investirão lá. O primeiro

grande projeto está definido: o da região do Alto Rio Pardo, no Vale do Jequitinhonha,

onde serão investidos cerca de R$3.600.000.000,00. Haverá também a construção da

ferrovia, já definida pelo Governador do Estado, para a qual estamos preparando

todas as planilhas. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico está

desenvolvendo o projeto da parceria público-privada para a construção da estrada de

ferro. Outra boa notícia, que é específica para Teófilo Otôni, é que o governo do

Estado liberou para essa cidade verba da ordem de R$5.000.000,00. O governo da

minha cidade não pode queixar-se deste governo. Além disso, R$2.100.000,00 foram

liberados para o aeroporto da cidade.

Mais importante ainda é que, exatamente hoje, a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico concluiu o trabalho que garante a prorrogação por um

ano do prazo para nossa Zona de Processamento de Exportação - ZPE.

Comprovamos que o governo de Minas, no tempo de Eduardo Azeredo, investiu 10%

do que a lei determina nesse primeiro prazo de um ano para a concessão da ZPE. O

governo do Estado fez a parte que caberia à Zepex, realizou o trabalho, foram
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prestadas contas aos ministérios competentes, e, mais que isso, foi desenvolvido

também um projeto de alfandegamento, que está sendo encaminhado ao governo

federal. É um momento interessante, porque há mais de 20 anos estamos lutando por

isso, e vários foram os pronunciamentos. Para que as pessoas saibam, a Zona de

Processamento de Exportação - ZPE - é uma concessão do governo. Se não fosse

cumprido o prazo de 1º de julho, perderíamos essa concessão, e qualquer outra

cidade poderia habilitar-se. Foi preciso um esforço muito grande, porque a Zepex,

empresa que mantém a ZPE, não tinha recursos nem competência instalada, definida

para montar os projetos. Conseguimos que o Governador do Estado assumisse essa

função por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Cumprimos o prazo, salvamos a ZPE e temos mais um ano para trabalhar esse

assunto. Enquanto isso, o Estado também está organizando a forma de adquirir o

controle acionário da ZPE para que exista volume de investimentos, a fim de fazê-la

funcionar. A ideia que se tem de ZPE é um pouco equivocada. Houve até muita

manipulação política em relação a ela no passado.

Gostaríamos de esclarecer que a concessão terminava no dia 1º de julho, mas não

vai terminar, pois ganhamos mais um ano de prazo, dentro da previsão que fizemos,

de que nada aconteceria antes de 2011 e 2012. O governo do Estado poderá

acelerar, pois, desde que seja feita a aquisição do controle acionário. O Estado

poderá investir. A estimativa de investimento é da ordem de R$50.000.000,00 para

fazer toda a infraestrutura da ZPE de Teófilo Otôni.

Paralelamente a isso - a licitação já está em andamento -, Teófilo Otôni ganhou o

quarto maior conjunto de obras da área específica do turismo, das apresentações e

dos congressos no Estado: o Expominas. Esse conjunto está sendo construído a um

custo de R$37.000.000,00. A licitação está em andamento, as obras começam nos

próximos dias, e Teófilo Otôni ficará muito confortável com a ZPE, a estrada de ferro

e essa estrutura do Expominas, que dará suporte a todos os eventos e realizações da

região.

Agradeço a oportunidade de fazer essas colocações, mas quero lembrar às nossas

lideranças, especialmente aos Prefeitos do Vale do Jequitinhonha que estão unidos

na Unvale, que não podemos perder de vista o nosso objetivo principal de criar uma



____________________________________________________________________________
227

estrutura de representação política dos Prefeitos e não deixar que se paralise um

minuto sequer o projeto do polo mineral. Este precisa continuar a ser desenvolvido

para que não apenas o minério de ferro, mas o estanho, o chumbo, o níquel, o

cádmio, o tório, o lítio, o calcário, o caulim e todas as ocorrências minerais

identificadas na região sejam exploradas o mais depressa possível. Para isso,

devemos alavancar com maior rapidez a construção da Estrada de Ferro Bahia-

Minas.

Por isso, meu pronunciamento é um preito de gratidão ao governo do Estado, pelo

suporte que tem dado a este Deputado em seus questionamentos. Apesar de termos

tido uma participação no bloco de oposição ao governo, não tivemos um instante

sequer boicote do governo do Estado àquelas iniciativas. Por isso, de forma honrosa

e pública, agradecemos ao governo do Estado a participação que nos deu para

realizar tantos benefícios para nossa região do Nordeste mineiro. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº

536/2010, do Governador do Estado, solicitando, nos termos do art. 69 da

Constituição Estadual, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.083/2009, de

sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o

imóvel que especifica, o projeto passa a tramitar em regime de urgência, conforme o

disposto no art. 208 do Regimento Interno

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária,
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em 30/6/2010, dos Projetos de Lei nºs 520/2007, do Deputado Dinis Pinheiro,

723/2007, do Deputado Chico Uejo, 2.305/2008, do Deputado Eros Biondini,

4.262/2010, do Deputado Delvito Alves, 4.307/2010, do Deputado Padre João,

4.345/2010, do Deputado Braulio Braz, 4.448 e 4.450/2010, do Deputado Gustavo

Valadares, 4.490/2010, do Deputado Eros Biondini, 4.493/2010, do Deputado Dinis

Pinheiro, 4.494/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Leonardo Moreira,

4.504/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Jayro Lessa, 4.505/2010, do Deputado

Antônio Júlio, 4.519/2010, do Deputado Ademir Lucas, 4.520/2010, do Deputado

Alberto Pinto Coelho, 4.522/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 4.530/2010,

do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 4.534/2010, do Deputado Braulio Braz,

4.535/2010, do Deputado Zezé Perrella, 4.539/2010, do Deputado Eros Biondini,

4.542/2010, do Deputado Carlin Moura, 4.544 e 4.545/2010, do Deputado Dinis

Pinheiro, 4.551/2010, do Deputado Padre João, 4.553/2010, do Deputado Neider

Moreira, 4.556/2010, do Deputado Walter Tosta, 4.567/2010, do Deputado Alberto

Pinto Coelho, 4.570/2010, do Deputado Sebastião Costa, 4.572/2010, do Deputado

Gustavo Valadares, 4.573/2010, do Deputado Doutor Viana, 4.577/2010, do

Deputado Almir Paraca, 4.580/2010, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

4.581/2010, do Deputado Tenente Lúcio, 4.583/2010, da Deputada Rosângela Reis,

4.596/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Délio Malheiros, e 4.600/2010, do

Deputado Marcus Pestana, e dos Requerimentos nºs 6.276/2010, da Comissão de

Participação Popular, 6.360/2010, do Deputado Doutor Viana, e 6.362/2010, do

Deputado Wander Borges; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 17ª Reunião

Ordinária, em 30/6/2010, dos Requerimentos nºs 6.353 e 6.354/2010, da Comissão

de Direitos Humanos, e 6.364/2010, do Deputado Wander Borges (Ciente. Publique-

se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Parecerers de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.100, 3.138, 3.449,

3.518, 3.547, 3.559, 3.654 e 3.730/2009, 4.316 e 4.412/2010 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Gláucia Brandão, solicitando seja
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encaminhada à Câmara Municipal de Lisboa e à Fundação José Saramago

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José de Sousa Saramago, escritor,

jornalista, dramaturgo, contista, romancista e poeta português, ocorrido no dia

18/6/2010. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Durval Ângelo, solicitando que o Projeto de Lei

Complementar nº 61/2010 seja distribuído à Comissão de Direitos Humanos. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição

nº 59/2010, dos Deputados Mauri Torres, Alberto Pinto Coelho e outros, que

acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 142 da Constituição do Estado. A Comissão Especial

opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Vem

à Mesa requerimento do Deputado Tiago Ulisses, solicitando o adiamento da

discussão da proposta. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010, do

Governador do Estado e outros, que acrescenta o art. 283-A à Constituição do

Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Tiago

Ulisses, solicitando o adiamento da discussão da proposta. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.083/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
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com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.). Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovada. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.083/2009 com a Emenda nº 1. À

Comissão de Redação.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de fazer um comunicado e agradecer um

convite que recebi. No próximo final de semana estarei no Norte de Minas, em

Montes Claros e São Francisco, onde teremos uma discussão com os servidores da

educação de toda a região do Norte de Minas. Agradeço à subsede do Sind-UTE o

convite, ao Norivaldo, ao José Gomes, ao Fabinho, enfim, a todos que, de uma forma

ou de outra, estão empenhados no movimento de organização dos servidores da

educação. Eles fazem um belíssimo trabalho no Norte de Minas, representando muito

bem os servidores públicos, nossos professores. Haverá um debate no sábado em

Montes Claros, quando discutiremos o projeto aprovado aqui e seus impasses e a Lei

nº 11.738, que implementou o piso nacional para os servidores da educação, e suas

consequências. Compensa um servidor optar pelas novas regras que foram

aprovadas ou permanecer como está? Para o servidor que já contribuiu durante muito

tempo para o Estado, já está no meio ou no final de sua carreira, é vantajoso alterar

ou não sua situação? Como fica a situação do Vice-Diretor e do Supervisor? Faremos

um amplo debate com o conjunto dos servidores não só de Montes Claros, mas de

toda a região do Norte de Minas. Agradeço o convite. Aproveitarei o momento para

comparecer à exposição agropecuária, o que é um pouco próprio do nosso perfil.

Sempre sou o primeiro a chegar e o último a sair. É um momento para conversarmos

com as pessoas, ouvi-las, aprender e conhecer as reivindicações das cidades. Numa

ida à exposição agropecuária de Montes Claros, foi-nos passada a demanda em

relação à Copasa. Lá se cobrava pelo tratamento de esgoto e não havia o tratamento

de fato. Denunciamos o fato, entramos na Justiça, e houve uma decisão, mérito do

Ministério Público e do Poder Judiciário local, impedindo que a Copasa mantivesse
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essa cobrança e determinando a redução dos valores já cobrados. Conseguimos que

a Copasa fizesse a estação de tratamento de esgoto em Montes Claros, o que foi

uma vitória, e agora brigaremos para que os consumidores sejam ressarcidos dos

valores que pagaram a mais enquanto não havia tratamento de esgoto. Não se pode

pagar pelo serviço que não é efetivamente prestado. Essa demanda foi fruto de uma

visita nossa à exposição de Montes Claros, assim como várias outras demandas.

Farei questão de participar dessa reunião com os servidores públicos e com os

servidores da educação, organizada pela subsede do Sind-UTE no Norte de Minas, e

da exposição agropecuária em Montes Claros. Faremos também uma visita a São

Francisco. Iremos, “in loco”, às beiras do Rio São Francisco, onde podemos ver que o

esgoto continua sendo jogado no rio. E continuam cobrando taxa de esgoto. Há outro

problema sério que vimos denunciando há muito tempo. Aliás, um jovem professor de

São Francisco, com menos de 30 anos, perdeu a vida em razão disso. Trata-se dos

buracos deixados pela Copasa nas cidades. A Copasa quebra o asfalto, enche a

cidade de buracos e não os tampa. Não importa se a Prefeitura tem ou não dinheiro,

ela simplesmente deixa um monte de entulhos e a cidade toda esburacada, e as

pessoas correm risco de perder a vida. Foi o que aconteceu há alguns meses, em

São Francisco, onde um professor perdeu a vida. Esse problema continua

acontecendo em todo o Estado, onde a Copasa realiza obras. Eles não têm o menor

pudor, esburacam tudo. Pode ser um asfalto novo ou não, eles escavam e deixam o

buraco no meio da rua, às vezes sem sinalização. Várias pessoas já perderam a vida

em razão disso. Esse professor estava em sua motocicleta e não viu o buraco, pois

era noite, caiu nele e faleceu. Lamentamos o que aconteceu. Faremos uma visita “in

loco” a São Francisco. Aliás, quero parabenizar o Eduardinho, grande liderança da

juventude. Vamos verificar como está o procedimento da Copasa, se ela continua

coletando esgoto e jogando-o no Rio São Francisco. Por sinal estamos preparando

uma demanda judicial contra essa situação em Montes Claros. Gostaria de agradecer

e dizer que, neste final de semana, estaremos percorrendo o Norte de Minas, onde

realizaremos uma reunião com os professores que fazem parte da subsede do Sind-

UTE do Norte de Minas. Quero agradecer o convite e espero a presença de todos.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
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- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.083/2009 (À sanção.).

Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, em minha fala de hoje esqueci-me - o

tempo foi muito curto - de agradecer ao Dr. José Élcio Monteze, do DER, ter

recuperado a estrada de Bandeira, que estava intrafegável, e os trechos que dão

acesso a Fronteira dos Vales, tanto de Joaíma para Fronteira quanto dessa cidade

para Águas Formosas. As empresas que trabalham nesses trechos foram

irresponsáveis, especialmente em Bandeira, e abandonaram a obra no meio do

caminho. Agora tem de haver nova licitação. O sofrimento do povo era muito grande.

Tenho de agradecer publicamente a atenção imediata dada pelo Dr. José Élcio

Monteze e a regional do DER de Pedra Azul. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2010

Presidência do Deputado Tenente Lúcio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.

Presidente - Entrega de título -Palavras do Sr. Nelson de Abreu Pinto - Apresentação

musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Weliton Prado - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Tenente Lúcio) - Às 20h15min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Nelson de Abreu Pinto,

Presidente da Confederação Nacional do Turismo - CNTur -, do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido, a requerimento do Deputado

Tenente Lúcio, pelo Governador do Estado, por meio de decreto publicado no “Diário

do Executivo” em 28/1/2010.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Maurílio Soares

Guimarães, Secretário Adjunto de Estado de Turismo, representando o Governador

do Estado, Antonio Anastasia; Nelson de Abreu Pinto, Presidente da Confederação

Nacional do Turismo - CNTur -; Henrique Hargreaves, Chefe de Escritório de

Representação do Governo de Minas Gerais em Brasília e ex-Ministro-Chefe da Casa

Civil da Presidência da República; e Deputado Federal Mário Heringer, representando

o Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi; a Exma. Sra. Maria Lúcia

Scarpelli, Vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e os Exmos. Srs. Júlio

Ribeiro Pires, Presidente da Belotur - Empresa Municipal de Turismo de Belo

Horizonte, representando também o Presidente da Associação Nacional dos

Secretários e Dirigentes de Turismo das Capitais e Destinos Indutores - Anseditur -,

Marco Antônio Castello Branco; Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da

Associação Comercial de Minas Gerais e Presidente do Conselho Empresarial de

Turismo; e Moacyr Roberto Tesch Auersvald, Presidente da Confederação Nacional

dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. José Eugênio Aguiar, Presidente

do Sindetur, da Exma. Sra. Mônica de Monteiro, Presidente da Associação Brasileira

de Empresas de Eventos; e dos Exmos Srs. Paulo César Marcondes Pedrosa, Vice-
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Presidente da CNTur; Jarbas Magella Bicalho, Conselheiro Fiscal da CNTur; Michel

Tuma Ness, Presidente da Fenactur e Vice-Presidente da CNTur; Fernando Joly,

apresentador do programa “Show Vip”; jornalista Eujácio Antônio Silva, Diretor do

jornal “Edição do Brasil”; Valdez Maranhão, Presidente da Associação dos Repórteres

Fotográficos; Paulo Bastos Cruz Filho, Presidente da União Cultural Brasil Estados

Unidos, das Exmas. Sras. Gisele Lisboa, Presidente Executiva da Associação dos

Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil - ADVB-MG; Silvania Capanema,

Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Minas Gerais; e dos

Exmos. Srs. Paulo Sérgio Nonaka, Presidente da Associação Brasileira de Bares e

Restaurantes; e José Maurício de Miranda Gomes, Presidente da Associação

Brasileira de Agentes de Viagem.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pela Banda de Música do 12o Batalhão de Infantaria do Exército, sob a regência do

Subten. Newton Faria de Souza.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Maurílio Soares Guimarães, Secretário Adjunto da Secretaria de

Turismo, representando o Governador Prof. Antonio Augusto Anastasia; Nelson de

Abreu Pinto, Presidente da CNTur; Ministro Henrique Hargreaves, Chefe do Escritório

de Representação do Governo de Minas Gerais em Brasília; Mário Heringer,

Deputado Federal, representando neste ato o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos

Lupi; Júlio Ribeiro Pires, Presidente da Belotur, neste ato representando Marco

Antônio Castello Branco, Presidente da Anseditur; Moacyr Roberto Tesch Auersvald,

Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e

Hospitalidade; e Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da Associação

Comercial de Minas e Presidente do Conselho Empresarial de Turismo; cumprimento

todas as autoridades presentes. Aliás, acho que nunca vi tantas autoridades da área

de turismo em minha vida, nem quando fui Presidente da Comissão neste ano.

Dr. Nelson de Abreu Pinto, sinto-me imensamente honrado por vir a esta valorosa

tribuna para prestar-lhe esta justa homenagem, no momento em que nosso governo
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do Estado concede a V. Exa. esta que é a maior comenda mineira, o título de

Cidadão Honorário do Estado, a requerimento de minha autoria, quando Presidente

da Comissão de Turismo desta Casa, título este que lhe será entregue nesta noite,

daqui a pouquinho. Dr. Nelson, permita-me chamar-lhe pelo primeiro nome, pois,

apesar de nos relacionarmos de certa forma há pouco tempo, sinto-me como se

fôssemos velhos amigos, pela forma amável e respeitosa com que V. Exa. sempre

me tratou e como trata em geral a todos que o cercam, como percebi. Nesta noite,

todos responderam prontamente ao nosso convite, fazendo-se presentes neste

Plenário para igualmente prestar-lhe suas sinceras homenagens.

Primeiramente, agradeço a Deus a oportunidade e cito alguns convidados e

autoridades aqui presentes nesta noite, que nos honram em demasia. Muitos foram

citados pelo Cerimonial, mas agradeço, de forma especial, às Sras. Jurema Pires

Pinto, esposa do homenageado; Marilene Aparecida Pinto Leite, filha do

homenageado; às suas netas Amanda e Natália; e ao seu genro José João Leite

Neto. Agradeço também aos Srs. Jarbas Magela Bicalho, Sebastião Antunes Duarte,

Antônio Henrique Branco, Virgílio Nelson Carvalho e José Osório Naves, Diretores da

Fhoresp; Francisco Calasans Lacerda, Presidente do Sinthoresp e vice-Presidente da

Contratuh; Paulo César Gallindo, Vice-Presidente do Sindhorb de Natal, Rio Grande

do Norte; Prof. Mário Beni, da USP, autor de inúmeros livros e referência nacional no

ensino do turismo, representante da Presidência da República no Conselho Nacional

do Turismo; e Paulo Bastos, da União Cultural Brasil-Estados Unidos. Gostaria muito

de agradecer à banda do nosso glorioso 12º BI, em nome de todos os senhores, e

também ao maestro e Subten. Newton Faria de Souza. Em nome de todos vocês,

estendo os meus agradecimentos aos presentes e às demais autoridades que, por

absoluta falta de espaço, não puderam participar da composição da nossa Mesa, mas

peço-lhes que se sintam como se aqui estivessem.

Dr. Nelson, esse título representa a mais profunda demonstração de gratidão e

reconhecimento do nosso povo mineiro pelos grandes serviços prestados por V. Exa.

ao desenvolvimento do turismo de Minas e do País, em todos os seus mais de 30

anos de atuação no setor, de cuja trajetória tomarei a liberdade, neste momento, de

fazer um breve resumo para que todos os presentes possam tomar ciência das
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razões que me motivaram a propor essa merecida homenagem.

Paulistano, advogado, Juiz-Desembargador do Trabalho aposentado, administrador

de empresas, o Dr. Nelson de Abreu Pinto é bem-sucedido empresário do ramo da

gastronomia, sócio-proprietário de dois dos mais conceituados restaurantes da

Capital paulista, o tradicional Restaurante Villa Távolla e o Restaurante Guanabara,

tradição essa que herdou de seus valorosos pais, Joaquim Pinto e Olímpia Abreu

Pinto, entes queridos e referenciais de toda uma tradicional família paulistana, que,

neste momento, certamente lhe trazem saudosas lembranças.

Tendo iniciado sua atuação na vida política sindical patronal do setor turístico muito

cedo, de caráter obstinado e combativo, muitas vezes o Dr. Nelson foi considerado

um idealista utópico ou visionário, como podemos afirmar hoje, em razão da sua

permanente busca pelos interesses legítimos do setor turístico. À época, foi relegado

a um segundo plano, embora ele jamais tenha arredado pé de seus sonhos de

transformar o turismo num dos principais vetores de desenvolvimento deste nosso

extraordinário e belo país.

Tendo assumido, nas últimas décadas, a Presidência de diversas entidades

representativas do setor turístico, em São Paulo e nacionalmente, começou sua

trajetória como Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do

Estado de São Paulo. Pelo reconhecimento do seu trabalho em defesa da categoria,

foi elevado à Presidência da Federação de Hotéis, Restaurante, Bares e Similares do

Estado de São Paulo - Fhoresp.

Esse foi apenas o início de sua longa caminhada até aqui, tendo em vista que, entre

outras, exerce ainda o comando de inúmeras entidades ligadas ao setor do turismo,

em especial, gostaria de citar: Presidente da Associação Brasileira de Gastronomia,

Hospedagem e Turismo - Abresi –; Presidente da Confederação Americana de

Organismos Empresariais Turísticos - Confamentur -; Presidente do Conselho

Consultivo do Instituto Brasileiro de Ecoturismo - IBE –; Presidente da Escola de

Hotelaria João Dória Júnior; Presidente do Instituto de Saúde, Segurança e Higiene

do Trabalho - ISSH –, no Setor de Serviços de Hospedagem, Alimentação e

Similares; Vice-Presidente da Unión Euroamericana de Artesanos del Dulce, com

sede em Madri, na Espanha; membro do Conselho Nacional de Turismo - CNT –, do
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Ministério do Turismo; membro do Conselho Consultivo Nacional do Turismo - CCNT

–, do Ministério do Turismo; membro do Conselho Federal de Turismo - CFT -;

membro do Conselho Estadual de Turismo de São Paulo - CET-SP –; membro do

Conselho Consultivo de Turismo da Secretaria de Estado de Esportes e Turismo da

cidade de São Paulo; membro do Conselho Municipal de Turismo da cidade de São

Paulo - Comtur-SP –; membro do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao

Trabalhador - Codefat -, do Ministério do Trabalho e Emprego; e, propositadamente

deixado para o final, Presidente da Confederação Nacional do Turismo - CNTur -,

para poder discorrer um pouco sobre a luta desse homem abnegado, na busca do

reconhecimento sindical dessa importante entidade do setor turístico nacional.

Em 1998, com o imprescindível apoio da diretoria da Fhoresp, com os Presidentes

da Federação Nacional do Turismo - Fenactur - e da Federação Nacional de Hotéis,

Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Santa Catarina - Fhoresc -, criou a

Confederação Nacional do Turismo - CNTur -, objetivando dar vida própria à atividade

do turismo, a que mais cresce em nosso país. De 1998 a 2009, sustentou árdua luta

pelo reconhecimento sindical patronal da CNTur como entidade de nível superior de

representação específica da área empresarial do turismo no País, que abrange os

hotéis, os apart-hotéis e demais meios de hospedagem, os restaurantes comerciais e

coletivos, os bares, as casas de diversões e de lazer, empresas organizadoras de

eventos e parques temáticos.

Quando muitos já desacreditavam na vitória, esta se vislumbrou no dia 28/1/2009,

quando o atual Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, representado aqui pelo

Deputado Federal Mário Heringer, que, para minha honra, pertence ao nosso partido,

o PDT, concedeu o registro sindical à CNTur, em concorrida cerimônia em Brasília,

recheada de emoção e lágrimas, quando nosso Ministro declarou solenemente:

“Neste momento, dou a carta de alforria do turismo brasileiro, para que cumpra seu

papel econômico e social com independência”. Imagino o que deve ter passado por

sua cabeça naquela hora tão esperada, Dr. Nelson, ali, ao lado de seus amigos e

companheiros de luta, ao lembrar, por exemplo, das inúmeras e infindáveis reuniões

de trabalho na busca de soluções para os imbróglios jurídicos que surgiam pelo

caminho. Como jurista de reconhecida competência que é, evidentemente a causa
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estava em boas mãos. E as inúmeras viagens por todo o País, em busca de apoio

para sua causa, como as muitas vezes em que esteve aqui, em Minas, onde sempre

encontrou em nosso amigo Paulo Pedrosa leal escudeiro, ocasiões essas em que a

família e os negócios pessoais eram sacrificados, certamente com grande pesar no

coração? E as pequenas derrotas, que por vezes se sucediam, embora tenham

servido de mais combustível para sua inesgotável força para lutar? Ledo engano dos

que imaginassem que a batalha terminara. Como verdadeiro estrategista, aguardava

com os seus, em suas trincheiras, o momento certo para voltar ao campo de batalha.

Pois é, Dr. Nelson, o senhor rompeu barreiras que pareciam intransponíveis e

venceu mais uma vez. Agora pergunto: o que mais podemos esperar do senhor?

Qual é a próxima batalha a ser travada? Pois certamente não está descansando sob

os louros da vitória. Como disse Martin Luther King: “A verdadeira medida de um

homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e de

conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e de desafio”.

Homens como o senhor, Dr. Nelson, que sempre buscam a conquista dos mais caros

objetivos, evidentemente conclamam novamente seu exército de seguidores para

mais uma cruzada.

Como também disse nosso Guimarães Rosa, o expoente maior da cultura sertaneja

mineira, “a coisa não está nem na partida nem na chegada, mas na travessia”. Estou

certo, Dr. Nelson, que sua travessia ainda está em curso, pois os desafios

decorrentes dessa vitória só estão começando.

Aprendi, em meus muitos anos de caserna e de política - também fui oficial do

Exército -, que precisamos e devemos festejar nossas vitórias, mas devemos também

reconhecer o valor de nossos oponentes, que não precisam necessariamente ser

vistos como adversários, que seus sonhos e aspirações podem ser tão legítimos

quanto os nossos, dependendo das circunstâncias e do momento.

Nada adianta a travessia, se, no final de uma batalha, não formos capazes de

estender a mão da concórdia e da conciliação, tendo em vista que outras batalhas

maiores poderão surgir - e certamente surgirão no futuro - e precisaremos da

imprescindível ajuda e união de todos.

Pois, então, Dr. Nelson, estou certo de que nunca se deixará embriagar pelo sabor
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de uma vitória. Portanto, se precisar novamente engrossar fileiras, pode contar

comigo e com todos desta querida terra das Gerais nessa sua permanente jornada.

Afinal, a partir deste memorável dia, terá o peso histórico e a honra de ser chamado

de “mineiro”, de coração e alma, embora todos os predicados que aprendi a admirar

no senhor se confundam com os dos nossos Inconfidentes, o que o tornaria, sem

sombra de dúvida, um mineiro de nascimento.

Parabéns, Dr. Nelson, fraterno e querido companheiro de sempre. O senhor é

merecedor de todas as nossas homenagens. Muito obrigado.

Entrega de Título

O locutor - O Deputado Tenente Lúcio, autor do requerimento que solicitou a

concessão do título ao homenageado, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Nelson de Abreu Pinto, Presidente da

Confederação Nacional do Turismo - CNTur -, passando-lhe às mãos o diploma.

Neste instante, anunciamos a entrada dos cadetes do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais, portando o diploma. O diploma a ser entregue traz os seguintes

dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador do Estado

de Minas Gerais, nos termos do Decreto publicado em 28/1/2010 e a requerimento da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr. Nelson de Abreu

Pinto o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, por sua relevante

contribuição para o engrandecimento da terra mineira. Belo Horizonte, 1º/7/2010.

Antonio Augusto Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais, e Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais”.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Nelson de Abreu Pinto

Meus queridos irmãos mineiros, minhas queridas irmãzinhas mineiras, meus

queridos irmãos do Brasil, acabo de passar em um teste. Realmente estou

agradecendo a Deus por este momento único da minha vida. Vejo que meu coração

ainda vai aguentar os próximos 50 anos, para concluir a obra do turismo redentor do

Brasil nas questões sociais e econômicas, geradoras de emprego e renda.



____________________________________________________________________________
240

Ninguém faz nada sozinho, e minha alegria é sentir que não estou sozinho, que o

Brasil está comigo. A partir das Alterosas, das Minas Gerais, deste Estado tão

querido de todo brasileiro, nós, de São Paulo, que somos vizinhos e irmãos,

celebramos esta união do café com leite há décadas. Por isso prometo honrar toda a

expectativa do povo de Minas Gerais pelas autoridades concedentes desta honraria.

Exmo. Sr. Deputado Tenente Lúcio, autor do requerimento que solicitou a concessão

do título e que, neste ato, também representa o Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais; caro Líder Tenente Lúcio, nosso brilhante Deputado

Estadual, por seu intermédio cumprimento todos os seus pares desta Casa

Legislativa do Estado de Minas Gerais. Saúdo o ilustre Maurílio Soares Guimarães,

Secretário Adjunto da Secretaria de Turismo, representando o Governador do Estado

de Minas Gerais, Antonio Augusto Anastasia, meu velho e querido companheiro do

Ministério do Trabalho, onde foi Ministro do Trabalho e extraordinário Secretário, além

de ser membro do câmpus acadêmico de Minas Gerais na área do direito

constitucional e ser um dos maiores, se não o mais brilhante orador do Brasil.

Carregarei com orgulho a distinção que recebo, com a assinatura do Governador

Anastasia. Exmo. O Sr. Henrique Hargreaves, Chefe do Escritório de Representação

do Governo de Minas Gerais em Brasília e líder maior do turismo no Brasil,

futuramente receberá uma honraria muito especial. Eu, Michelão, Pedrosa, Bresolin e

Rogério, que somos Presidentes de federações e fundadores da CNTur, estamos

escolhendo que honraria maior o Ministro Hargreaves merece, pois ele criou, no

governo Itamar Franco, o ato do Presidente Itamar, dando “status” ministerial ao

turismo pela primeira vez no Brasil, em 1992. Portanto meu abraço e meu carinho de

sempre ao meu líder Presidente Itamar Franco, que não se encontra presente por

questões de saúde, mas está representado pelo Hargreaves. Nutrimos pelo

Presidente Itamar uma figura de Presidente estadista, que defende aquela linhagem

extraordinária de Tancredo Neves, do Governador de Minas Itamar Franco, e agora

há este novo Governador estadista que Minas está preparando para ser o futuro

Presidente do Brasil, que é o Governador Aécio Neves, a quem rendo minha

homenagem. Saúdo nosso novo Líder da bancada do turismo no Congresso, o Exmo.

Deputado Federal Mário Heringer, que neste ato representa esta outra figura maior da
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República, que se revelou Ministro estadista, o Ministro Carlos Lupi. É dele o ato pelo

qual evidentemente o governo federal do Presidente Lula concede a independência, a

carta de alforria, a qual o Deputado Tenente Lúcio cita aqui, em sua oração,

apresentando a história da minha vida. Está aqui, assinada por ele, por isso agradeço

por este documento original de seu pronunciamento de hoje, que será reproduzido

para a história da CNTur e para a história da minha vida. Deixarei com a Jurema,

minha esposa, que aqui hoje está representando a família.

O Ministro Carlos Lupi merece toda a ênfase que estou dando neste momento e

quero dizer que estamos em boas mãos, com o Deputado Federal Mário Heringer,

que, com certeza, terá a oportunidade de se pronunciar a respeito dos maiores

objetivos que já foram alcançados, como o reconhecimento do governo federal para

que a Confederação Nacional de Turismo - CNTur - seja a única representante oficial

no quadro de representação nacional do turismo. De forma que agora só faltam os

“ss”. O Deputado Mário Heringer tem uma visão muito clara e melhor do que a minha

com relação a esses “ss”, o que possibilitará chegarmos rapidamente lá. Estamos

todos juntos nessa causa de dar ao turismo a condição de ser a principal atividade

das classes produtoras do País nos próximos anos.

Quero saudar o Presidente da Belotur, meu amigo Júlio Ribeiro Pires, que está

representando meu amigo irmão Marco Antônio Castelo Branco, Presidente da

Anseditur, que é um grande companheiro. Vou trocar idéias com o Michelão no

coquetel porque estou reservando para o Marco Antônio Castelo Branco a condição

de coordenador das ações políticas no Congresso. Ele foi um brilhante Deputado

Federal e Estadual e agora está na Anseditur, a Associação Nacional dos Secretários

e Dirigentes de Turismo das Capitais e Destinos Indutores. Quero saudar o Vice-

Presidente da Associação Comercial de Minas, Presidente do Conselho Empresarial

de Turismo, empresário do setor de turismo, Diretor da nossa Federação, do

Sindicato do Setor de Turismo, Hotelaria e Gastronomia e da CNTur. O brilhantismo

de Roberto Luciano Fagundes aqui presente faz falta em todos os setores, e o

turismo também vai convocá-lo, Roberto. Em nome da nossa amizade,

informalmente, gostaria de contar com seu apoio em nível de Brasil. Quero saudar o

Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Turismo e Hospitalidade,
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o Moacyr, presença nesta Mesa, o que não é por acaso. Temos compromissos

firmados em torno de fazer do setor capital e trabalho no turismo um modelo para as

demais atividades das classes produtoras, das relações capital e trabalho no setor e

das demais confederações patronais. Ao longo da caminhada do Moacyr, Diretor-

Presidente da Contratuh há 22 anos, tivemos o registro da nossa confederação

patronal, mas isso aconteceu bem depois, apenas no ano passado, em 2009, por ato

do Presidente Lula e do Ministro Carlos Lupi. Tivemos a carta sindical publicada no

dia 28/1/2009. Vejam os senhores que quis o destino que esse diploma que agora

recebo tivesse a data de 28/1/2010, um ano depois. O Deputado Tenente Lúcio sabe

armar bem as coisas. Parabéns, Deputado. Vai ser mais um ato referencial nessa

homenagem maior da minha vida.

Meu compromisso com os trabalhadores do turismo vai muito além de uma

reciprocidade, do apoio e da presença nos grandes momentos. Está aqui o Paulo

Roberto, Presidente da Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade

em Minas, meu querido amigo, amigo irmão desse líder maior que vamos saudar

sequencialmente: o Paulinho, Paulo César Marcondes Pedrosa, meu irmão caçula.

Devo muito ao Paulo, porque aqui, em Minas Gerais, a CNTur começou a ter

contorno, com o Michelão, o Bresolin e a inesquecível Oscarina, já falecida, no Pará.

Em suma, são guerreiros, fundadores de uma confederação que hoje é realidade. O

Paulo César, por meio de sua diretoria, do sindicato, no Brasil é pessoa que está

dando lições, com sua competência, inteligência e esforço. É advogado e jornalista e

tem hoje espaço muito grande na liderança do turismo nacional. O Roberto me liberou

para eu usar, de forma abundante, carinhosa e amistosa, o “uai”, querido do povo

mineiro. Uai, estou aqui porque sou mineiro, do contrário não teria recebido esta

honraria. Sinto-me muito mineiro. Há muitos anos, faço de minhas vindas a Belo

Horizonte uma forma de energizar minha fé, minha força, meus ideais.

Sou idealista. Estou presidindo a CNTur desde sua criação, em 1998. O registro

veio em 2009, portanto 11 anos depois. Meu líder maior é o Moacyr Roberto Tesh

Auersvald, para quem peço uma salva de palmas. Ele está à frente da sua

confederação, lutando pelos ideais e pelos trabalhadores há 22 anos. Nesse período,

nunca me faltou, sempre me estimulando e mostrando que, enquanto os
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trabalhadores não tivessem confederação patronal, não teriam onde bater para levar

suas reivindicações. Hoje é tão grande a liberdade e a vontade de aprimorar as

relações que eu e o Moacyr, cada um por meio de sua diretoria, estamos viabilizando

algo nunca dantes acontecido no País. Em homenagem ao Lula, construiremos um

contrato coletivo nacional para regular as ações de capital e trabalho no setor de

turismo e hospitalidade. Conseguiremos isso. É uma discussão que deverá ser

colocada para cada parte, mas, com habilidade, chegaremos a um documento final.

A nova realidade do turismo no Brasil é a CNTur. Fico aqui, neste momento,

bastante lisonjeado. Preparei duas laudas para distribuir para a imprensa. Não

poderia deixar de fazer algumas considerações. Tenho o hábito de querer imitar o

Presidente Lula e, pelo menos nos improvisos, consigo; no resto, não consigo não.

Sou muito humilde e pequeno para uma homenagem tão grande, então quero que ela

se estenda, se espraie para todos os presentes neste Plenário e também para os que

não puderam estar presentes, enfim, para todos os que formam a grande família do

turismo. Sou apenas um elo e, como Presidente, tenho a responsabilidade de falar

pela CNTur. Quero dividir isso com todos vocês. Estou aqui falando em nome do

Michelão, que está ao meu lado, é meu 1º-Vice-Presidente, Presidente da Federação

Nacional de Turismo, de agentes de viagem e operadores, e Presidente do Clube do

Feijão Amigo. Ele, tanto quanto eu, é reconhecido como grande amigo do Estado.

Estamos trabalhando para que o turismo seja a atividade redentora da área social e

depois da área econômica no Brasil.

Minha homenagem aqui se expressa em nome de minha família: Jurema, minha

esposa; minha irmã Nilda, que aqui representa, “in memoriam”, meus pais - e ressalto

que me emocionei quando o Deputado Tenente Lúcio trouxe para o Plenário a aura

de minha querida Olímpia e meu querido Joaquim. Obrigado, Deputado. O Deputado

Tenente Lúcio é homem de família, de bem, honrado, político jovem, que sem dúvida

surpreenderá Minas Gerais e o Brasil por suas qualidades pessoais e por suas

iniciativas, todas elas centradas essencialmente na família, no social e depois no

econômico.

Quero dizer que, aqui, já foram saudadas a Marilene, minha filha, representando os

seus irmãos, Edson, Wilson e Nelson Luís, que estão ausentes por motivo de força
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maior, mas ela os representa com dignidade; e as minhas queridas netas, Amanda e

Natália, também aqui representando os demais netos. Acho que a família é o

sinônimo maior de que Deus, na sua visão maior, deu-nos a vida eterna.

Temos de estar preparados para o amanhã. Sou um homem tranquilo, um homem

de família, um homem de coletividade, que fala por meu bairro, pela minha cidade e

pelo meu país, mas, em primeiro lugar, pela minha família. Quando não temos essa

sequência, nada funciona. De modo que, em nome de Deus, agradeço tudo isso,

sobretudo porque Deus deu ao ser humano a eternidade. Somos eternos, assim

como as aves e as plantas, e tudo se projeta na família e nos amigos.

Estou tranquilo, porque os meus ideais estarão presentes pelos meus filhos, pelos

meus netos, pelos meus bisnetos, mas, principalmente, pelo Michelão, pelo Branco, o

Antônio Henrique Branco, pelo Jarbas Bicalho, pelo Sebastião Duarte e por todos os

demais queridos Diretores que aqui estão e vieram dos seus Estados. Trata-se de

uma reunião de Minas Gerais e onde Minas Gerais recebe o Brasil, a grande família

do turismo, que está sendo contemplada nesta homenagem.

Meu querido Moacyr, Presidente da Contratuh, estou aqui lendo um trecho da

mensagem do companheiro Calazans, seu irmãozinho querido, seu Vice-Presidente

da Confederação, e ao nosso Presidente dos trabalhadores do setor de hotelaria e

turismo em São Paulo, a qual fala da alegria que todos nós do turismo estamos

vivenciando, porque ele entende e crê que esse ato significa muito mais que uma

homenagem a uma pessoa, significa um estímulo ao turismo brasileiro. Aqui está a

mensagem do Calazans, e eu sei que ela é sua também.

Depois de tudo isso, temos de saudar e reverenciar a todos, e eu sei que o câmpus

acadêmico, para dar o ensinamento, a base... Tenho a figura do Mário Beni e do Prof.

Helber, da PUC Minas, pessoas que têm uma parceria com a Rede Brasil de

Qualificação. Meu caro Mário Heringer, a Rede Brasil de Qualificação é o braço

primeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem no Turismo - Senatur -, que será

criado nos próximos meses, ainda no governo Lula, se Deus quiser, com o seu apoio,

é claro, e do Ministro Lupi. E quero acreditar que essa ação, essa Rede Brasil de

Qualificação, já está trabalhando. São 120 universidades e faculdades. E os Ifets, as

escolas técnicas federais, já são nossas parceiras.
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Quero agradecer ao Ministro do Esporte, Orlando Silva, que nos viabilizou um

convênio, onde já temos 800 clubes esportivos no Brasil, para que eu possa trabalhar

com o Moacyr e seus Diretores em cada Estado. Faremos com que essa rede dos

clubes possa atender a mais de 8 milhões de trabalhadores e seus familiares. É o

nosso Serviço Social do Turismo - Sestur -, que já está em marcha de criação no

Brasil. São situações como essas que nos fazem acreditar que o Brasil será a 4ª ou a

5ª potência até 2014 e 2016, quando realizará os megaeventos.

Finalizando, ser cidadão honorário do Estado de Minas Gerais não é apenas

receber a maior honra obtida por um cidadão brasileiro, mas, acima de tudo, é se

elevar a um estado de graça. E eu me sinto assim. Ser cidadão honorário do Estado

de Minas Gerais é fazer parte da história de nossa gente; é se orgulhar da irmandade

de um Estado repleto de políticos e de grandes cabeças de intelectuais que

consolidaram, no fluir dos séculos, a nossa história republicana, tendo como exemplo

baluartes como Tiradentes e os Inconfidentes, José Bonifácio e outros, que

mostraram e mostram a grandeza política de Minas Gerais; é lembrar de Presidentes

como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e Itamar Franco, homens que, por seu

brilhantismo e espírito de estadista, proporcionaram o ar da plena democracia que

hoje respiramos.

Não tenho palavras que alcancem a magnitude deste ato para agradecer tão

elevada honra, mas o fazemos novamente nas pessoas já por mim saudadas na

abertura. Reporto-me mais uma vez ao querido amigo, hoje líder, Deputado Tenente

Lúcio, autor da propositura que originou esta festa tão brasileira com sabor mineiro.

Minas, além de berço da democracia, é também e sem dúvida o mais turístico dos

Estados brasileiros. Essa descoberta, esse trabalho, essa orquestração de uma

política de Estado para fazer do turismo em Minas Gerias uma atividade econômica e

social geradora de emprego não começou há muitos anos; começou pela mão de um

Secretário do Governador Itamar Franco que está aqui ao nosso lado: o Ministro

Hargreaves. Foi ele que deu esse grande impulso, colocando o turismo em Minas

Gerais como realidade, gerador de emprego e renda.

O patrimônio turístico e cultural de Minas Gerais transcende o normal, pois é a

própria história viva do Brasil. Esse legado histórico está presente em suas cidades
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coloniais, no roteiro da Estrada Real, em cuja poeira está a síntese da história

colonial do Brasil. Todo brasileiro deve fazer uma viagem pelo túnel do tempo para

conhecer parte da história do seu país guardada nas terras de Minas Gerais e assim

vivenciar tudo aquilo que está nos livros e se aprende na escola.

Está aqui o meu líder maior em Minas, o Paulo César Pedrosa, que, como Vice-

Presidente da CNTur, cobrou-me que anunciasse hoje à imprensa presente que, a

partir desta data, vamos criar uma política pública nessa área. Para isso, meu querido

irmão caçula, a quem chamo de Paulinho, o Paulo César Pedrosa, está agendando

uma audiência com o Governador Anastasia, com a Secretária e com o Secretário

Adjunto de Turismo. Nessa ocasião, vamos discutir políticas públicas, para que a

CNTur e nossa Federação em Minas Gerais, com o Paulo Roberto, possam criar um

projeto que possibilite de fato a todo brasileiro vivenciar e conhecer a grandeza

turística deste Estado, principalmente de seu turismo cultural, histórico e religioso.

Neste ponto, quero convocar a minha querida amiga Vereadora. Por uma falha,

ainda não cheguei à saudação de V. Exa., mas o Ministro Orlando Silva pediu que lhe

desse um abraço especial. Assim, permita-me tratá-la, generosa e carinhosamente,

de minha amiga, irmã, camarada. Mas a Vereadora representa aqui a mulher e a

família de Minas Gerais e está convocada para estar nessa cruzada da CNTur.

Nesse encerramento, deixo registrado que este é o Estado que possui o maior

acervo barroco do Brasil, e, por isso, algumas cidades, como Diamantina, Ouro Preto,

Congonhas, Mariana, Sabará e São João Del Rei, receberam o título de Patrimônio

Cultural da Humanidade. Essa dimensão turística se sustenta em outros roteiros,

como o Circuito das Águas, e na beleza de lugares como o Grande Hotel de Araxá.

Aliás, por que não fazer uma reunião para homenagear o Ministro Hargreaves, pelo

Grande Hotel de Araxá, já que, no governo de Itamar e sob a coordenação do

Secretário Hargreaves, esse Hotel foi recuperado? Não é isso, meus irmãos

mineiros?

Faremos mais uma reunião no Grande Hotel, em Araxá. Temos a região das grutas,

os parques ecológicos, as serras de Diamantina e da Canastra, do rico e

industrializado Sul de Minas. Por isso digo que, estando em Minas Gerais, sinto-me

em casa.
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Na pessoa da querida Vereadora Maria Lúcia Scarpelli, saúdo a mulher mineira. No

coquetel, celebraremos juntos. Gostaria que minha irmã Nilda e minha esposa

Jurema pudessem fazer, com a Vereadora, esse capítulo no qual pretendemos

investir, uma vez que somos a grande família nacional do turismo. A família tem, na

figura da mulher, a referência maior de todos nós. Estou muito feliz por tê-la

conhecido quando o Paulo César inaugurou o Clube de Campo. A festa foi

organizada pela Cláudia, sua filha aqui presente. Minha homenagem a todos que

colaboraram para o evento. Na pessoa da Vereadora Maria Lúcia Scarpelli, saúdo a

família mineira, a mulher mineira. Meus irmãos mineiros, muito obrigado. Ninguém é

de ferro, vamos participar da confraternização. Mais uma vez, agradeço ao meu líder,

Deputado Tenente Lúcio. Muito obrigado a todos.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda de Música do 12º Batalhão de

Infantaria do Exército, que, sob a regência do Subten. Newton Faria de Souza,

executará as músicas “Aquarela do Brasil”, de Ari Barroso, e “Travessia”, de Mílton

Nascimento.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Presidente - Ao encerrar esta reunião especial, quero praticar um ato de

justiça, agradecendo ao Paulo Pedrosa, de maneira muito especial. Tudo começou

em Uberlândia, com o Gilmar Pomponi, que não pôde estar presente, mas enviou um

abraço a você e ao Dr. Nelson. Agradeço aos companheiros de trabalho da

Assembleia, que nos auxiliaram em tudo que precisamos, desde o Cerimonial até a

segurança. Agradeço a todos vocês, meninos e meninas, que trabalharam muito. E

também, de maneira especial, ao Eduardo, que foi da nossa comissão, é hoje nosso

Assessor de Gabinete e tem nisso uma participação muito grande, talvez de 99%.

Parabéns, e muito obrigado por tudo.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados e, cumprido

o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extrarodinária de terça-feira, dia 6, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária também de terça-feira, às 14 horas, com a
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seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/6/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.689/2010; discurso do Deputado

Antônio Júlio; apresentação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, das Subemendas

nºs 1 a 3 à Emenda nº 2 e das Emendas nºs 3 e 4; Acordo de Líderes; Decisão da

Presidência; encerramento da discussão; requerimento do Deputado Padre João;

aprovação; questão de ordem; discursos dos Deputados Padre João, Carlin Moura,

Antônio Júlio, Weliton Prado, Durval Ângelo e Vanderlei Miranda; requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e

subemendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno; verificação de votação;

ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 2; aprovação; votação da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, das Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 2 e das

Emendas nºs 3 e 4; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1 - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei Complementar nº 60/2010; discurso do Deputado Sargento

Rodrigues; questão de ordem; discursos dos Deputados Durval Ângelo e Weliton

Prado; encerramento da discussão; discurso do Deputado Padre João; votação

nominal do Substitutivo nº 1, salvo emendas; aprovação; votação nominal das

Emendas nºs 1 a 5; aprovação; questão de ordem; leitura e votação nominal da

Emenda nº 6; rejeição; questão de ordem; leitura e votação nominal da Emenda nº 7;

rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.485/2010; aprovação com as

Emendas nºs 1 a 6 - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.689/2010; aprovação - Declarações de voto -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider

Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 11 horas, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 1 hora e 25 minutos para
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entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.689/2010, do

Governador do Estado, que fixa o subsídio das carreiras do Grupo da Educação

Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que

apresenta, e com a Emenda nº 2, que apresenta, acatando sugestão encaminhada

por meio da Mensagem nº 527/2010, do Governador do Estado.

- O teor da Mensagem nº 527/2010 e da emenda apresentada é o seguinte:

“MENSAGEM Nº 527/2010*

Belo Horizonte, 25 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, emenda ao Projeto de Lei nº 4.689, de 2010, que fixa o subsídio das

carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal

civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Pela emenda são apresentadas tabelas de vencimento básico das carreiras dos

servidores técnico-administrativos da Universidade Estadual de Montes Claros –

UNIMONTES e da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.

Os índices e datas de vigência foram definidos a partir de estudos realizados por

comissão composta por representantes da SEPLAG, da UNIMONTES e dos

servidores das carreiras técnico-administrativas da referida universidade, com o

acompanhamento de representantes da UEMG.

Propõe-se, também, a alteração na regra de promoção na carreira de Professor de

Educação Superior, viabilizando, de forma permanente, o reconhecimento da

titulação acadêmica para fins de aceleração do desenvolvimento na carreira.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à elevada análise
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de seus nobres pares a emenda em questão.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 4.689, DE 2010

Fixa o subsídio das carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo

Estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 4.689, de 2010, onde

convier:

Art. As tabelas de vencimento básico das carreiras de Técnico Universitário,

Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário, de que tratam

os itens I.4 e I.5 do Anexo I da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005, passam a

vigorar, a partir da data de início da vigência desta lei, na forma do Anexo V.

Art. As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista Universitário e

Analista Universitário da Saúde, de que tratam os itens I.2 e I.3 do Anexo I da Lei nº

15.785, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de julho de 2011, na forma do

Anexo VI desta lei.

Art. A Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, fica acrescida do art. 21-A com a

seguinte redação:

“Art. 21-A – As promoções na carreira de Professor de Educação Superior serão

publicadas anualmente, no dia 1º de janeiro, para o servidor que preencher os

seguintes requisitos:

I – comprovação, até o dia 30 de junho do ano imediatamente anterior, de

escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que estiver posicionado;

II – obtenção de avaliação periódica de desempenho individual satisfatória, nos

termos da legislação vigente, no ano imediatamente anterior à promoção; e

III – conclusão do período de estágio probatório.

§ 1º – O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á:

I – no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido pelo servidor

no momento da promoção, caso o título apresentado para os fins do disposto no

inciso I do ‘caput’ corresponda à escolaridade exigida para o nível subsequente

àquele em que estiver posicionado; ou
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II – no grau A do nível da carreira cujo requisito de escolaridade for equivalente ao

título apresentado para os fins do disposto no inciso I do ‘caput’, caso o referido título

corresponda a escolaridade superior à exigida para o nível subsequente àquele em

que estiver posicionado.

§ 2º – Na hipótese de não preenchimento do requisito de que trata o inciso I do

‘caput’ aplicam-se ao servidor da carreira de Professor de Educação Superior as

regras de promoção estabelecidas no art. 21.

ANEXO V

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2010)

V.4 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Universitário – Técnico

Universitário da Saúde

V.4.1 Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Universitário - Técnico

Universitário da Saúde, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 6.7.2010.

V.4.2 Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Universitário - Técnico

Universitário da Saúde, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 6.7.2010.

V.5 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar Administrativo

Universitário

V.5.1 Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar Administrativo

Universitário, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 6.7.2010.

V.5.2 Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar Administrativo

Universitário, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 6.7.2010.

ANEXO VI

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2010)
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VI.2 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista Universitário

VI.2.1 Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário, carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

VI.2.2 Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

VI.3 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista Universitário da

Saúde

VI.3.1 Carga horária: 12 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária 12 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

VI.3.2 Carga horária: 20 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária 20 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

VI.3.3 Carga horária: 24 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária 24 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

VI.3.4 Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.689/2010.

* - Publicado de acordo com o texto original.

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o

Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ocupo

esta tribuna por desencargo de consciência. Talvez tenha sido um dos poucos

Deputados a questionar essa proposta do governo. Todos sabem que é uma proposta

eleitoreira, forma que o governo encontrou para diminuir um pouco o impacto daquela

greve que desconsiderava até o final, porque chegou ao Governador a informação de

que não havia greve, que apenas meia dúzia de pessoas estava em greve. Quando
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percebeu, a greve havia assumido proporções jamais vistas; estava organizada, o

que assustou o governo. Ele mandou o projeto para esta Casa e não deu

oportunidade aos Deputados - nem ao sindicato - de proceder a uma ampla

discussão do projeto, que muda a vida de 250 mil servidores da educação. Ninguém

sabe qual será seu posicionamento na carreira. Ele acaba com a carreira, cria duas

formas de remuneração: o subsídio e a remuneração normal. Quem recebe a

remuneração normal pode passar a ter uma remuneração diferente de quem tem

subsídio. Não sei quem inventou esse subsídio. Em direito administrativo, subsídio é

a forma de remuneração dos agentes públicos, e, agora, querem remunerar a

educação, principalmente as professoras, com subsídio. Mas o que mais me

assustou, Deputados Ivair Nogueira e Adalclever Lopes, foi a reunião ocorrida na

última quinta-feira, com os Diretores de Escola, patrocinada pela Secretaria de

Educação. Fizeram uma lavagem cerebral nas Diretoras, ao dizerem que tudo o que

estava sendo dito ali teria de ser passado para toda a classe da educação. Elas não

tiveram oportunidade de fazer nenhum questionamento. Se o projeto é tão bom, por

que não querem discuti-lo? Se resolve o problema, por que não querem deixar mais

tempo para que possamos falar ou por que não o mandaram para trás? Depois de 45

dias de greve, querem que aprovemos um projeto que servirá de publicidade política

do governo, que fará parte da sua campanha, sob alegação de que resolveu o

problema da educação e que ninguém ganhará menos de R$1.320,00, o que é uma

mentira.

É isso que estamos votando. Sei que vocês estão cansados - também estamos,

chegamos de viagem para aprovar o projeto -, mas não poderia deixar de fazer o meu

pronunciamento, o que, aliás, fiz desde o início de sua tramitação. Não vamos votar

contra, como aconteceu no caso do aumento dos 10%. Tivemos de votar o projeto em

três dias, o que também deu errado. E esse projeto tem tudo para dar errado, tem

todos os ingredientes para não funcionar. Agora há pouco, o pessoal da educação

estava no cafezinho, reunido com várias pessoas, mas ninguém sabe o que vai

acontecer. Algumas pessoas me perguntaram: “Deputado, vai mudar o cargo?”.

Respondi que vai. Então, disseram: “Mas já estou na iminência de me aposentar”.

Respondi que não sabia como ficará o projeto, porque não tivemos tempo para
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analisar essas situações. Esse é o grande equívoco do governo, que, mais uma vez,

quer usar a educação para fazer palanque político, mas não dá solução, finge que dá

- e nós também fingimos que está tudo bem. Numa reunião de Comissão, eu disse

que o governo fez todos os professores, toda a área de educação de boba, aliás, até

a Assembleia e, principalmente, aqueles que discutiram o projeto. Todos sabemos

que esse projeto tem um monte de equívocos, sem contar que não há sustentação

jurídica. A legislação eleitoral proíbe o governo de fazer esse tipo de manobra. A Lei

de Responsabilidade Fiscal também proíbe, mas infelizmente se implantou a ditadura

em Minas Gerais. O governo acha que está com o Ministério Público debaixo da asa,

tem a certeza de que está com o Judiciário e que consegue manter a mordaça da

imprensa e da censura da imprensa. Mas não vai colocar mordaça nos trabalhadores

da educação e não fará censura como quis fazer na última quinta-feira. Essa reunião

que aconteceu na última quinta-feira com os Diretores de Escola de nossa região

merecia uma apuração por parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia.

Isso é chantagem. Mandaram que os Diretores dissessem aos seus professores que

a ordem do governo é essa, que não se discute e que vai ser feito dessa forma. Isso

não pode acontecer. Por isso, ficamos revoltados. Já estou aqui há 20 anos, e o

governo sempre manda vários projetos da educação quando está em dificuldade. O

governo nunca quis discutir educação, quando há possibilidade de termos tempo não

para aprovar projetos. Como já disse, aprovar projeto é a coisa mais fácil que existe

no Poder Legislativo, principalmente nesta Casa em que o governo tem maioria. Esse

projeto é um exemplo disso, porque o governo não deixou que nenhuma emenda de

Deputado fosse discutida. A imposição é goela abaixo, não dá tempo para discutir.

Nós, do PMDB, do PT e do PCdoB, estamos votando esse projeto contrariados. Por

isso, faço um apelo a vocês, da educação, para que continuem mobilizados, porque

haverá eleição no dia 3 de outubro. No dia 1º de janeiro teremos um novo governo e

qualquer que seja ele, vocês não devem voltar para a sala de aula. Façam greve no

início do próximo governo, se os problemas da educação não forem resolvidos. O que

estamos votando hoje é uma enganação. Podem dizer que o governo está

concedendo R$1.320,00, que isso é superior ao piso salarial. Por que o governo não

colocou em seu projeto a questão do piso salarial? Por que criou subsídios e
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remuneração normal? Se quisesse, poderia ter concedido o piso, era mais fácil, mais

tranquilo, porque não precisaria mudar nenhum ponto da carreira, Deputado Carlos

Gomes.

Vocês precisam tomar conhecimento de outra irregularidade: para que pudéssemos

votar esse projeto, deveríamos ter votado a emenda à Constituição que está

tramitando nesta Casa. Sabem por que não a votamos? Porque alguém poderia

questionar que esse projeto é inconstitucional, pois, da forma como estamos votando,

ele o é. Deveríamos ter votado a emenda à Constituição que retira os benefícios do

pessoal da área da educação. Essa questão precisa ser discutida, analisada. Estou

dizendo isso sem citar outros pontos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -

e a legislação eleitoral.

Como disse, iremos votar o projeto, mas estou fazendo esse desabafo. O governo

nos fez de palhaços, de bobos, porque não permitiu que os Deputados - mesmo os

de sua base - debatessem o projeto. Tenho a certeza de que vários Deputados que

apoiam o governo gostariam de discuti-lo pelas demandas que existem em suas

regiões. Mas não tivemos a oportunidade de fazer isso. A única oportunidade que

tivemos foi votar o projeto que nos foi enfiado goela abaixo, do jeito que o governo

queria, sem emendas, sem nada. Essa foi a nossa única opção.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, V. Exa., que é um grande jurista, conhece o meu

posicionamento na Comissão de Constituição e Justiça. Levantei essa questão sobre

a inconstitucionalidade do projeto, se não fosse votada a emenda à Constituição que

está tramitando nesta Assembleia. Ninguém fala nada. O governo quer tirar isso da

Assembleia? Talvez queira esvaziar as galerias. Não sei o que poderá ocorrer depois.

Não sei se vocês sabem, mas estamos paralisados aqui não porque desejamos, mas

porque apresentaram mais emendas ao projeto. Quando o projeto estava na

Comissão de Constituição e Justiça, chegou uma coisa; foi para a Comissão de

Fiscalização Financeira, chegou outra coisa; agora estão apresentando outras

propostas que não têm relação somente com a educação. Falei sobre a

inconsistência do projeto, porque, quando as coisas são feitas assim, às pressas,

sem uma análise mais profunda, pode dar tudo errado.

Sr. Presidente, esse é o meu posicionamento. Não poderia deixar de fazer esse
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desabafo. Estou contrariado. O que estamos fazendo não é justo com a educação. É

um fingimento de que haverá aumento. O aumento era para março. Não sabemos

qual será o próximo governo de Minas. Esse é um grande erro jurídico. O aumento foi

antecipado para janeiro. Como o próximo governo fará um planejamento para pagar

esse aumento em janeiro? De que forma? Nem o orçamento para 2011 foi discutido.

Esse é o debate que desejo fazer. Sei que vários Deputados da base do governo

gostariam de fazer essa discussão, gostariam de ter tempo para discutir, para falar e

para alertar o governo, que não está sendo alertado, como não foi alertado sobre a

greve. O governo fica fechado, blindado; as informações não chegam ao seu

conhecimento. As informações de que já não havia saída chegaram depois, quando

mais de 60% das escolas estavam paralisadas. Conforme as informações - até desta

Casa - que lhe foram repassadas, nem 5% das escolas estavam em greve.

É um desprezo total com a classe, com o sindicato. O governo, nos últimos anos,

exerceu controle sobre o sindicato, mas agora isso não ocorre, porque o sindicato

possui uma liderança nova que deseja discutir e precisa de nosso apoio não para

fazer greve, porque isso é muito fácil, mas para resolver definitivamente a situação da

educação. Volto a dizer, Beatriz, haverá eleições em 3 de outubro. Não estou dizendo

quem irá vencê-las, mas o próximo governo terá de ter a responsabilidade de deixar

clara e definitiva a questão da educação, que não pode continuar do jeito que está.

Disse para o nosso candidato Hélio Costa que, se ele não tomar posição, se não

conversar com os representantes da educação, se for vitorioso, não terá um

companheiro nesta Assembleia. Não serei companheiro dele se ele não resolver o

problema da educação, mas não deve resolvê-lo somente com conversa, com essa

enganação que está acontecendo hoje, mas definitivamente, fazer uma mudança.

Não temos de fazer mudanças para agradar a todo mundo. Aliás, isso não é

mudança. Se fizerem uma análise clara do projeto, verão que há somente um

ajeitamento para amenizar a situação da greve. Ele dá duas posições: fala que

podem ir para o subsídio, que ninguém sabe o que é, ou para a remuneração normal,

que ninguém sabe também o que é. Vamos votar, Deputada Cecília Ferramenta, a

emenda constitucional que tira os benefícios. Como vamos optar pelos benefícios se

a emenda à Constituição proíbe essa opção?
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Essas questões precisam ser discutidas. Faltou tempo para analisarmos, para

fazermos uma discussão clara de acordo com os objetivos do governo. Se ele

quisesse o piso salarial de R$1.320,00, que fosse claro, definitivo, para que

pudéssemos fazer um bom projeto. O governo muda a situação de vários

companheiros da educação que estão na iminência de se aposentar. Como é que vão

ficar? Vão regredir na carreira? Vai haver carreira ou não? Estava dizendo, Deputado

Arlen Santiago, a algumas professoras, quantas vezes mudou o posicionamento do

governo, pelo menos três, e em todas as três fiz questionamentos. Na de 2004, por

uma emenda, o governo colocou que todos teriam três anos para adentrar a nova

carreira. Então, não é mudança. Essas mudanças não podem ser desse jeito. É

preciso acabar com esse fingimento. Há 24 itens, Deputado Irani Barbosa, para fazer

a composição salarial e, depois, dizem que isso é piso: não é; é piso remuneratório; a

pessoa não passa daquilo.

Quero pedir desculpas às pessoas pela demora, porque hoje temos um jogo, mas

estamos mexendo com a vida de 250 mil pessoas; estamos discutindo o que vai

acontecer no próximo ano com 250 mil pessoas. Temos de fazer essa discussão;

temos de deixar o nosso lazer para ter a coragem de fazer essa discussão, mas não

tivemos essa oportunidade. O governo não nos deu oportunidade de fazer a

discussão: passou o projeto goela abaixo; nos mandou o projeto na última hora. Ele

queria que o votássemos na última hora ou queria empurrá-lo para a Oposição,

dizendo que ela não havia votado. Ou, então, queria jogá-lo para a Presidente do

Sind-UTE.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* - Gostaríamos de saudar o Deputado

Antônio Júlio, que expõe com muita clareza a posição do Bloco PT-PMDB-PCdoB.

Desde o início da tramitação do projeto nesta Casa, quando nos encontramos nesta

Assembleia, nos diversos corredores, nos gabinetes, sempre nos posicionamos a

respeito da natureza dessa reivindicação e como deveria ser encaminhada, tratada

pelo governo. Entendemos que, na verdade, os professores do Estado de Minas

Gerais estão tendo uma vitória parcial e relativa. Apesar de ser uma vitória parcial e

relativa, encaminharam essa luta, que é de todo o povo de Minas Gerais. Não se trata

de uma luta corporativa, por mais justa e legítima que seja; é uma luta do povo de
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Minas Gerais. Sabemos que, nesse mundo competitivo em que estamos vivendo,

sem uma educação de qualidade, não é possível promover justiça, desenvolvimento,

inclusão social. Só uma educação pública e de qualidade poderá atender a essas

demandas mais do que justas da nossa sociedade. E entendemos mais: que todo

esse processo - com as emendas discutidas, definidas com a liderança do movimento

e apresentadas pelos nossos parlamentares - reflete, de maneira fiel, o pensamento,

os desejos e os reclamos da categoria.

Foram encaminhadas emendas o tempo inteiro nas Comissões, nas discussões,

nas votações em Plenário, tentando corrigir as distorções, aprimorar o processo e

fazer justiça aos reclamos da categoria da educação no Estado. Portanto, Deputado

Antônio Júlio, queremos, mais uma vez, manifestar a nossa posição como integrante

do Bloco PT-PMDB-PCdoB, reafirmando o que já dissemos em muitas assembleias

pelo interior de Minas e em inúmeras reuniões com os professores e lideranças

locais, de maneira especial no Noroeste do Estado. Esperamos que essa pauta seja

encaminhada para fazer justiça definitiva e ajudar a promover o desenvolvimento e a

inclusão social em Minas. Os educadores do Estado nos dão uma verdadeira aula de

cidadania, na medida em que conseguem exigir que o governo reveja seus pontos de

vista, compareça à discussão e apresente um projeto que, se não é pleno no

atendimento às necessidades da classe, demonstra que, quando organizada e

envolvida numa causa não corporativa, mas ampla, visando atender aos anseios do

povo mineiro, é uma categoria forte, que consegue efetivamente encaminhar as suas

reivindicações e, com isso, obtém vitórias concretas.

Queremos parabenizar todas as lideranças, os professores e educadores que

resistiram, que se mobilizaram e que fizeram valer seus direitos, reforçando a

democracia. O PT-PMDB-PCdoB continuará firme com vocês até a vitória final. No

momento de discutir a PEC, teremos renovada toda essa indignação, toda essa

vontade de deixar claro que o que estamos aprovando não é aquilo que atende por

inteiro aos direitos e necessidades da educação em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Agradeço e prometo que serei breve.

Primeiramente, queria parabenizar todos os servidores da educação, da Polícia Civil,

os Delegados aqui presentes, que se mobilizaram em todo o Estado de Minas Gerais.
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Cumprimento V. Exa. e o Deputado Almir Paraca, pelo pronunciamento.

O projeto da educação, infelizmente, não avançou da maneira como gostaríamos e

como era desejo dos servidores, mas a mobilização não pode parar de jeito nenhum.

O projeto será aprovado, mas a luta continua: lei pode sofrer alteração. Por isso, a

categoria não pode amolecer, tem de continuar mobilizada. Ainda há muitos pontos a

ser alterados. Do jeito que será aprovado, o projeto não contempla o conjunto dos

servidores. Por essa razão, é necessário haver alteração até na legislação. Não

podemos permitir que servidores no meio da carreira percam direitos, como biênios,

quinquênios e outros poucos benefícios que conquistaram a duras penas, com muita

luta. Aliás, se os servidores entrarem na Justiça, minha compreensão é que

garantirão todas essas gratificações e direitos adquiridos.

Queria apenas parabenizar todos e dizer que a luta tem de continuar. Agradeço a

todos os servidores pelo carinho. Muito obrigado, de coração, companheirada de todo

o Estado. Parabenizo também a Polícia Civil. Esperamos aprovar o projeto o mais

rápido possível tendo em vista sua importância, já que garante conquistas históricas

da categoria. Temos certeza de que vamos aprovar o projeto ainda hoje e fazer um

acordo de lideranças para que, até quarta-feira, seja sancionado. Parabéns a todos

vocês. A luta continua. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado pelo aparte, Deputado Weliton Prado. Quero

dizer a todos da área da educação que, se não fosse o bloco da oposição, mesmo

apresentando 51 emendas que o governo nem discutiu, não haveria quórum para a

votação. Vejam a nossa responsabilidade. Não fazemos apenas recursos; temos

participação efetiva na hora da decisão. Se tivéssemos tirado 17 Deputados do

Plenário, ficariam apenas 26 e não haveria quórum para a votação.

Presidente do Sind-UTE, pedimos que, assim que o projeto for votado e

sancionado, possamos fazer um fórum de debates. Vamos fazer a reclassificação

pelo sindicato e pelos funcionários. Não vamos permitir que apenas a Secretaria de

Planejamento faça a propaganda, o que é um absurdo. Até parece que quem está

dando o aumento é a Secretaria de Planejamento. Não se fala na Secretaria de

Educação. A Seplag, que está fazendo tanta propaganda, mandou emenda para

aumentar o salário dela, também. Por que a Secretaria de Educação não assume o
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papel de fazer esse diálogo com o pessoal da categoria? Por que são os técnicos,

que são contratados, que são de fora, que fazem o planejamento de Minas Gerais?

Por que não os que militam na educação, de maneira direta ou indireta?

Deixo-lhes o nosso desabafo e a nossa alegria em cumprir o nosso papel. Vamos

votar, mas esse projeto não resolve o problema da educação; serve apenas como

embasamento de campanha política do Prof. Anastasia, que o usará em campanha

política, sem visar a um resultado futuro.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado, quero apenas deixar

registrado que ouvi pessoas que não são da Oposição e que não são Deputados

dizerem que a Secretaria de Educação não tem participado dos debates realizados

nesta Casa. Não podemos admitir isso. Sou professora aposentada há 25 anos e

quero convocar a Secretaria de Educação, seja de que governo for, para estar

comprometida com a nossa categoria, já a representação da Secretaria não tem

estado presente.

O nosso compromisso, como professora aposentada, é participar da luta com o

Bloco da Oposição. A mobilização da nossa categoria é importante para a conquista

dos nossos direitos. Que continuemos mobilizados e conquistemos os direitos que

almejamos durante a nossa carreira. Muito obrigada.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Sr. Presidente,

encerro a minha fala tendo cumprido o dever de fazer um desabafo. Posso deitar a

cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Desde o começo, não mudei o meu

posicionamento. Talvez tenha sido mal interpretado num primeiro momento, mas

mantive a coerência. Tenho a certeza de que este projeto será rediscutido num prazo

muito curto, porque não atenderá à categoria. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS E SUBEMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.689/2010

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

Dê-se aos arts. 4º e 6º do vencido a seguinte redação:

“Art. 4º - Os servidores das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º serão

posicionados nas tabelas estabelecidas nos Anexos I e II, conforme a respectiva
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carga horária, e observados os seguintes critérios:

I - para a definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor em 1º de

janeiro de 2011;

II - para a definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma do vencimento básico com as vantagens incorporáveis ao subsídio nos

termos do art. 2º, a que fizer jus o servidor em 31 de dezembro de 2010.

§ 1º - O posicionamento deverá resultar em acréscimo de, no mínimo, 5% (cinco

por cento) sobre a remuneração a que fizer jus o servidor em 31 de dezembro de

2010.

§ 2º - Quando o valor apurado nos termos do inciso II do “caput”, observado o

disposto no § 1º, não corresponder a um valor exato previsto nas tabelas constantes

nos Anexos I e II, desprezados os centavos, o servidor será posicionado no grau

imediatamente superior.

§ 3º - Caso o valor obtido conforme o critério definido no inciso II do “caput”,

observado o disposto no § 1º, seja superior ao valor do subsídio do último grau do

nível em que ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos

inativos e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente

identificada.

§ 4º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º corresponderá à diferença entre a

remuneração a que fizer jus o servidor em 31 de dezembro de 2010 e o valor do

subsídio do nível e grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do “caput”, observado o disposto no § 1º.

§ 5º - Dos valores da remuneração considerada para os fins do disposto nos §§ 1º e

4º, serão deduzidas parcelas pecuniárias recebidas em caráter eventual, verbas

indenizatórias, acertos de valores atrasados e vantagens decorrentes do exercício de

cargo de provimento em comissão ou função gratificada, com exceção daquela de

que trata o inciso IX do parágrafo único do art. 2º.

§ 6º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º sujeita-se exclusivamente à

atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores do Poder

Executivo e integra a base de cálculo das vantagens de que trata o art. 3º.
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§ 7º - Do valor da vantagem pessoal de que trata o § 3º poderão ser deduzidos, na

forma da lei, ulteriores acréscimos pecuniários ao subsídio do servidor.

§ 8º - Caso o servidor cumpra, em 31 de dezembro de 2010, carga horária semanal

de trabalho diferente das previstas nas tabelas constantes nos Anexos I e II desta lei,

o valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

§ 9º - O posicionamento de que trata o “caput” será formalizado por meio de

resolução conjunta dos titulares da Secretaria de Estado de Educação - SEE - e da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

(...)

Art. 6º - O servidor que manifestar a opção pelo regime remuneratório anterior, nos

termos do art. 5º, poderá requerer seu retorno ao regime de subsídio estabelecido

nesta lei.

§ 1º - O retorno ao regime de subsídio poderá ser requerido em período a ser fixado

anualmente, conforme procedimentos a serem definidos por resolução conjunta dos

titulares da Seplag e da SEE.

§ 2º - A opção pelo retorno ao regime de subsídio, na forma do “caput”, é

irretratável e surtirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do protocolo

do requerimento.

§ 3º - Para fins de posicionamento do servidor que optar pelo retorno ao regime de

subsídio, será observado o disposto no § 9º do art. 4º, a proporcionalidade em

relação à carga horária utilizada para pagamento do vencimento básico do servidor e

os seguintes critérios:

I - para a definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor na data do

protocolo da opção pelo retorno ao regime de subsídio;

II - para a definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma do vencimento e das vantagens incorporáveis ao subsídio nos termos

do art. 2º, conforme a remuneração a que fizer jus o servidor na data do protocolo da

opção pelo retorno ao regime de subsídio.

§ 4º - Quando o valor apurado nos termos do inciso II do “caput” não corresponder

a um valor exato previsto nas tabelas constantes nos Anexos I e II, desprezados os
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centavos, o servidor será posicionado no grau imediatamente superior.

§ 5º - O posicionamento a que se refere o § 3º não poderá resultar em redução da

remuneração percebida legalmente, sendo assegurada aos servidores ativos, aos

inativos e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente

identificada na hipótese de a remuneração do servidor na data do protocolo da opção

pelo regime de subsídio, deduzidas as parcelas previstas no § 5º do art. 4º, ser

superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que ocorrer o

posicionamento.

§ 6º - A vantagem pessoal de que trata o § 5º corresponderá à diferença entre a

remuneração a que fizer jus o servidor na data do protocolo da opção pelo regime de

subsídio, deduzidas as parcelas previstas no § 5º do art. 4º, e o valor do subsídio do

nível e grau em que ocorrer o posicionamento.

§ 7º - Aplica-se à vantagem pessoal de que trata o § 4º o disposto nos §§ 6º e 7º do

art. 4º.”.

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: Esta subemenda tem o objetivo de conferir mais clareza e precisão

aos dispositivos do vencido que dispõem sobre o posicionamento dos servidores,

bem como sobre a criação de vantagem nominalmente identificada nos casos em que

o posicionamento do servidor não acarretar, no mínimo, 5% de acréscimo à sua

remuneração.

Como o art. 6º do vencido faz referência a parágrafos do art. 4º que estão sendo

alterados pela Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária, faz-se necessária a alteração de sua redação.

Propomos também nova redação para o § 2º do art. 4º e o § 4º do art. 6º para

explicitar que, quando for necessário o posicionamento em grau superior, pelo fato de

o valor do subsídio apurado não corresponder exatamente a um valor previsto nas

tabelas constantes nos Anexos I e II do vencido, serão desprezados os centavos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2

Acrescente-se, onde convier, o seguinte parágrafo ao art. 21-A:

“Art. 21-A - (...)
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(...)

§ ... - O requisito de que trata o inciso III do “caput” deste artigo não se aplica ao

servidor com ingresso na forma da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de

2007.

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada

SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 2

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 21-A:

“Art. 21-A - (...)

(...)

§ ... - Para os efeitos do disposto no inciso I do “caput” deste artigo, será válida para

a promoção no ano de 2010 a documentação comprobatória de titulação protocolada

até 30 de junho de 2010.”.

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada

SUBEMENDA Nº 3 À EMENDA Nº 2

Substitua-se o termo “Art. 21-A” por “Art. 24-A”, e a expressão “promoções” por

“promoções por escolaridade adicional”.

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada

EMENDA Nº 3

Suprima-se do inciso II do § 2º do art. 9º a expressão “a substituições eventuais de

docentes”.

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

Art. - O inciso I e o § 1º do art. 12 da Lei nº 15.463, de 2005, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

I - para a carreira de Professor de Educação Superior, observado o regulamento:
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a) nível superior acumulado com pós-graduação “lato sensu”, conforme edital do

concurso público, para ingresso no nível II;

b) nível superior acumulado com pós-graduação “stricto sensu” - mestrado,

conforme edital do concurso público, para ingresso no nível IV;

c) nível superior acumulado com pós-graduação “stricto sensu” - doutorado,

conforme edital do concurso público, para ingresso no nível VI;

(...)

§ 1º - Para fins de ingresso no nível VI da carreira de que trata o inciso I do “caput”

deste artigo, o certificado de aprovação no Exame “Venia Legendi” emitido por

instituição competente equivale ao título de Doutor, desde que aprovado pelo

Conselho Universitário.”

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: A proposta ora apresentada tem como objetivo alterar os níveis para

os futuros ingressos, por meio de concurso público, nos quadros da carreira de

Professor de Ensino Superior, lotados nas universidades estaduais. Trata-se de

medida necessária, pois contribui para a valorização dos esforços individuais para o

aprofundamento dos conhecimentos, condição indispensável para as instituições de

ensino superior. A medida não acarreta aumento de despesas, pois dela não decorre

o reposicionamento dos atuais servidores das instituições. Assim, contamos com sua

aprovação nesta Casa.

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, acordam sejam recebidas as emendas e subemendas em anexo

ao Projeto de Lei nº 4.689/2010.

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2010.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 28 de junho de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente.
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma subemenda do

Deputado Lafayette de Andrada à Emenda nº 1, que recebeu o nº 1, três subemendas

do Deputado Lafayette de Andrada à Emenda nº 2, que receberam os nºs 1 a 3, e

duas emendas do Deputado Lafayette de Andrada, que receberam os nºs 3 e 4 e vêm

apoiadas pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes, e que, nos termos do §

4º do art. 189 do Regimento Interno, serão submetidas a votação independentemente

de parecer. Informa, ainda, que a emenda encaminhada pelo Governador do Estado,

por meio da Mensagem nº 523/2010, publicada em 26/6/2010, foi incorporada ao

parecer da Comissão de Justiça e será arquivada, nos termos do inciso IV do art. 180

do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando a votação em bloco

das emendas e subemendas apresentadas em Plenário. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Questão de ordem, Sr. Presidente, para explicar aos

nobres colegas, a todos os que nos acompanham das galerias, aos servidores da

Unimontes e do Hospital Universitário, aos profissionais da educação e aos

representantes do Sind-UTE, que o Deputado Lafayette de Andrada assinou, como

relator, essas emendas. Todas foram discutidas e são fruto de acordo, de

entendimento. A Emenda nº 3 preserva, resguarda o tempo. O projeto não o

preservava, estendendo as 30 horas a toda docência. A emenda resguarda o tempo,

computando o que se gasta para realizar o trabalho em casa. A Emenda nº 4

contempla interesses dos profissionais da educação ligados ao Sind-UTE e à

Unimontes, elevando os níveis da carreira do professor de educação superior. Por

exemplo, se o nível é acumulado com pós-graduação “latu sensu”, conforme edital do

concurso público, ao invés de se ingressar no nível I, podendo-se atingir o nível 5,

ingressa-se no nível II, podendo-se atingir o nível VI. A outra emenda, embora

extensa, trata apenas de correção de redação. A Subemenda nº 1 à Emenda nº 2

preserva os direitos dos efetivados, embora o governo não goste de usar esse termo.
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Trata-se dos ingressos pela Lei Complementar nº 100. Do jeito que estava, havia

perda, salvo engano, na promoção. Assim, preservam-se, resguardam-se direitos. É

importante saber o que estamos votando. A Subemenda nº 2 à Emenda nº 2 é do

interesse da Unimontes. “Para os efeitos do disposto no inciso I, será válida, para a

promoção no ano de 2010, a documentação comprobatória de titulação protocolada

até 30/6/2010.” Estabelece prazo e resguarda quem vai fazer seus requerimentos.

Depois, resguarda até 30 de junho de cada ano. Por fim, está aqui a Subemenda nº 3

à Emenda nº 2, que resguarda as promoções por escolaridade adicional, o que

também estava comprometido. Então, estamos aqui corrigindo algumas questões que

passaram desapercebidas. Tanto os trabalhadores e trabalhadoras quanto nós,

Deputados e Deputadas, temos prejuízo ao permitir uma tramitação e votação no

afogadilho, às pressas. Houve muito pouco tempo para apreciarmos matérias tão

importantes. Encerro, Sr. Presidente, dizendo que a Secretaria de Planejamento e

Gestão teve tempo. Toda a proposta relacionada à Unimontes foi-lhe entregue em

setembro do ano passado. Foram necessários quase dois meses de greve naquela

universidade somados à greve da educação; ou seja, foi essa pressão que conseguiu

fazer com que os servidores do Estado, seja da Unimontes, seja da educação desta

cidade, tivessem algum avanço, tivessem sua importância para o Estado enxergada.

Essa é minha questão de ordem, explicando o bloco de emendas que votamos e o

requerimento pedindo que sejam apreciadas em bloco.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre

João.

O Deputado Padre João - Veja bem. Vamos encaminhar favoravelmente ao projeto

e devemos uma satisfação aos trabalhadores e trabalhadoras. O Bloco PT-PMDB-

PCdoB procurou construir, discutir aqui favoravelmente ao projeto e reconhecer o

pouco de avanço que teve na tramitação, com a garantia no corpo do projeto do

reajuste anual e na vigência da lei, que era para março e agora foi antecipada para

janeiro. Procuramos reconhecer essas adequações. Infelizmente, não conseguimos

outros avanços, e isso não se deu por falta de esforço nem de empenho e, muito

menos, de interesse. Contamos até com a participação do Sind-UTE, representando

os profissionais da educação, mas não foram possíveis mais avanços. Entendemos
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que, para uma parcela dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, houve um

ganho, aliás, uma conquista, o que é diferente, já que a palavra “ganho” dá a

impressão de que foi algo doado. Falamos em “conquista” porque houve luta, esforço

dos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Então, houve uma conquista.

Companheiros e companheiras, os profissionais de educação padecem de uma

situação vergonhosa: há pessoas se aposentando com quinhentos e poucos reais.

Isso está sendo corrigido. Da mesma forma que quem tem maior tempo na carreira

contou com a solidariedade dos que tinham menos tempo na carreira, agora é

importante que aqueles que têm mais tempo na carreira sejam solidários e entendam

o avanço conquistado por quem tem menos tempo.

Gostaria de dizer à Beatriz e à Marilda, do Sind-UTE, e a todos os profissionais da

educação que a luta continua, já que a vigência da lei é janeiro de 2011. Temos que

buscar outras conquistas para garantir justiça.

Deputado Vanderlei Miranda, uma senhora me ligou chorando. Por quê? Embora já

tenha cinco quinquênios, acabará sofrendo perda. O governo diz que não haverá

perda; não haverá de imediato, depois haverá sim. São essas distorções que não

conseguimos corrigir. Justamente quem tem mais tempo de serviço, quem dedicou

toda a sua vida à educação, portanto ao Estado e ao País, não está sendo valorizado

de forma justa. Essa é a distorção. O Deputado Laudelino Augusto sempre utilizou

esse discurso, assim como o Almir, a Cecília, a Teresa, o Durval e o Carlos Gomes,

dizendo: “Não podemos dar banho na criança e jogar a água e a criança fora”. Então,

o nosso esforço com o Sind-UTE tem o objetivo de ver o que podemos aproveitar, e

não jogar fora. Houve esse esforço com todo o Bloco PT-PMDB-PCdoB.

Por fim, gostaria de destacar que, em relação à Unimontes, estamos votando uma

emenda nesse projeto que atende a ela. Mas, e os técnicos, o administrativo, o

hospital universitário? Para os técnicos da Unimontes, a tabela continua vergonhosa,

porque o início da tabela é de quatrocentos e poucos reais. Temos que melhorar a

situação da carreira tanto do corpo docente quanto dos técnicos administrativos da

Unimontes. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.
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O Deputado Carlin Moura* - Professores, professoras, servidores públicos, nós, do

PCdoB, que compomos o Bloco PT-PMDB-PCdoB, de oposição, estamos

encaminhando favoravelmente a votação em 2º turno do subsídio, mas queremos

esclarecer, para que não haja dúvidas.

Lutamos aqui, desde a primeira hora, em sintonia com os professores e as

professoras, em sintonia com o Sind-UTE, pela aprovação de um piso salarial para os

professores de Minas Gerais. Não vamos nos iludir. O que estamos votando aqui não

é um piso: é um subsídio. Minas Gerais ainda não possui piso para os professores da

rede estadual de ensino, mas achamos importante votar o subsídio esclarecendo que

o prejuízo fundamental tem de ser evitado, derrotando-se a Proposta de Emenda à

Constituição nº 61/2010, que altera o art. 283 da Constituição do Estado. Esse artigo

determina que o vencimento básico é a referência, e não o subsídio. Estão querendo

mudar a redação do art. 283 substituindo vencimento básico por subsídio, mas não

concordamos com isso. Todas as emendas apresentadas durante a tramitação do

projeto foram para garantir o vencimento básico e as gratificações, que são direitos

adquiridos dos professores e das professoras. A responsabilidade por fazer essa

mudança tem sido da base governista, mas aprovar o subsídio aqui não significa que

estamos concordando daqui para a frente.

Ainda há formas de mudar essa situação. A primeira, derrotar a Proposta de

Emenda à Constituição nº 61. A segunda, soberana a este Plenário, acima deste

Plenário, é a soberania popular, que será exercida nas urnas em outubro. Sugiro às

professoras e aos professores, ao movimento organizado de vocês, que procurem os

diversos candidatos ao governo do Estado para assumir compromissos

programáticos a fim de garantir o piso salarial sobre o vencimento básico para as

professoras e os professores de Minas Gerais. Que isso conste em seus programas

de governo, porque, como já foi dito e repetido, quem implementará isso será o

próximo governo, e não este, que teve sete anos e meio para fazê-lo, mas não o fez.

O governo definitivamente não tem compromisso com a educação. Neste governo, a

educação só vai bem na telinha da Globo com a Regina Casé; só vai bem na alta

publicidade que faz. Por isso o governo não tem compromisso com a educação. Se

os professores forem bem valorizados e a população bem educada, eles terão mais
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dificuldades de fazer obras faraônicas, como foi o caso do Centro Administrativo, que

hoje está ruindo, está com rachaduras, porque engordou os bolsos das empreiteiras,

provavelmente para regar as contas da campanha eleitoral. Não compactuamos com

isso. De forma soberana, temos o compromisso de mudar essa situação nas urnas,

de debater o assunto educação plenamente durante a campanha eleitoral.

Estamos encaminhando favoravelmente à aprovação do subsídio, mas não

descansaremos enquanto Minas Gerais não tiver um piso salarial baseado no

vencimento básico e sem retirada de direitos dos professores e das professoras. Esse

é o nosso posicionamento. Encaminhamos favoravelmente à votação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, apenas para alertar aos que estão nos

acompanhando desde a semana passada. O que eu disse agora foi comprovado pela

fala do Deputado Padre João. Antes de o projeto ser aprovado em 2º turno - já foi em

1º turno -, há mais cinco emendas para arrumar o que tentamos resolver e o governo

impediu. Por isso eu disse e repito: esse projeto tem todos os ingredientes para dar

errado, conforme comprovado pela fala do Deputado Padre João. Mais um acordo foi

feito antes da aprovação em 2º turno. Se o projeto é tão bom, por que apresentar

emendas agora? Estamos na iminência de votar no 2º turno. Votamos favoravelmente

ao projeto, mas repito que esse projeto tem todos os ingredientes para dar errado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Mais uma vez saúdo os professores, policiais civis,

Delegados de todas as regiões do Estado. Fico encabulado porque o governo teve

muito tempo, teve oito anos, e o projeto chega aos 49min do 2º tempo na Assembleia.

Sabem por quê? Por dois motivos. Primeiro, o governo duvidava da capacidade dos

servidores. Duvidou que os servidores teriam capacidade de se organizar, de se

mobilizar; e foi o que aconteceu, pois os servidores se mobilizaram em todas as

regiões do Estado, do pequeno Município até Belo Horizonte. O servidor já não aceita

a política que o governo vem implementando para a educação. O servidor disse um

“basta” por meio de caminhadas, mobilizações, em Belo Horizonte e nos encontros
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regionais, que foram verdadeiras manifestações de indignação. Os servidores já não

aguentam tanta injustiça. O governo só se preocupa quando há desgaste da sua

imagem; sentiu que não ficou bom para ele, que ficou desgastado e, às vésperas das

eleições, tentou fazer um plano mirabolante; assim, achou que iria calar a boca dos

servidores; pensou que podia mandar qualquer projeto para a Casa, de qualquer

maneira, mas o servidor, mais uma vez, disse: “Não, não aceitamos. Queremos

discutir, queremos debater e queremos mudanças no projeto”. Foi isso o que ocorreu.

O projeto veio para esta Casa, que se mobilizou, questionou e estamos fazendo a

nossa parte com muita responsabilidade.

Parabenizo cada Deputado e cada Deputada do Bloco PT-PMDB-PCdoB pela

responsabilidade e pelo compromisso com os servidores. Discutimos, debatemos,

apresentamos emendas, discordamos, dissemos que vários pontos do projeto são

inconstitucionais e que o projeto não pode, de maneira nenhuma, acabar com os

direitos garantidos pela legislação, pois direito de servidor não pode acabar da noite

para o dia, isso não pode acontecer. Questionamos a questão da vigência, que seria

só a partir de março, mas conseguimos fazer um acordo, passando-a para janeiro. A

regência também conseguiu mudar a data-base de março para janeiro. Infelizmente,

ainda havia muito que mexer no projeto, para avançarmos.

O que fica de tudo isso é que a lei pode ser alterada e modificada. Para isso, é

muito importante o conjunto da categoria continuar unido. O Sind-UTE está de

parabéns. O Sindpol está de parabéns pela mobilização dos policiais civis. O caminho

é a união dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Temos de garantir a

união dos professores, dos servidores da segurança pública, dos servidores da

saúde, enfim, de todas as categorias, para pressionarmos e conseguirmos as

modificações necessárias. Não conseguiremos tudo agora, no apagar das luzes

desse governo, mas a mobilização tem que continuar com muita força. O Estado tem

um orçamento de mais de R$40.000.000.000,00; tem todas as condições de valorizar

verdadeiramente seus servidores. Qual é o problema? O problema é que o ser

humano não é prioridade para o Estado; a prioridade é aquilo que dá voto, como o

aço e o concreto; por isso construíram o Centro Administrativo e compraram o

caveirão. Qual é a necessidade de haver caveirão em Minas Gerais? O próprio Sapori
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questionou isso. Deve ser para reprimir os servidores. Compraram dois caveirões

para reprimir servidor, porque aqui não há necessidade de haver caveirão, como

acontece no Rio de Janeiro. O próprio Sapori, um dos maiores especialistas em

segurança pública, questionou o governo sobre isso. O que fica aqui é a união dos

servidores. Vocês estão de parabéns, porque deram uma verdadeira lição de

cidadania, conscientizaram o conjunto da sociedade e conseguiram quebrar o

bloqueio da grande imprensa. A luta tem que continuar com muita força.

Estou vendo o Chico lá em cima, com os administrativos da Polícia Civil.

Infelizmente, Chico, não conseguimos mudar agora e fazer justiça para os servidores

administrativos, que, assim como as demais categorias, como os professores, estão

empobrecidos, com um contracheque com menos de um salário mínimo. Essa

situação tem que acabar; temos que dar um basta, mas isso só será possível com

muita persistência, coragem, raça e organização; superando as perseguições e

ameaças que os servidores sofreram no decorrer de toda essa jornada. Foram quase

50 dias de greve. Vocês passaram por todas as provas, superaram e ganharam

porque conseguiram unir a categoria. Parabéns a cada servidor, a cada guerreiro e a

cada guerreira. Parabéns ao sindicato; parabéns ao Sind-UTE, que resistiu com muita

firmeza, apesar de ter sido perseguido pela Justiça; recebeu uma multa e, depois,

outra maior, mas não abaixou a cabeça e ficou ao lado dos servidores; enfim,

parabéns a cada um de vocês. A luta continua.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval

Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, infelizmente peço

licença para discordar, pelo menos na ênfase, em relação a algumas intervenções

feitas aqui, como fiz na semana passada. Responsabilizar o governo do Estado por

tudo de ruim que há no projeto é até fácil, mas quero responsabilizar também o Poder

Legislativo.

A democracia se explica no jogo de peso e contrapeso. É isso que faz o controle da

democracia. Os Poderes são harmônicos, mas só existe democracia se eles forem

independentes e autônomos. Pergunto: se o projeto era ruim, por que esta Casa não

teve a ousadia de dizer não ao governo? Por que a maioria dos Deputados - e muitos
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que estão aqui são filhos e filhas de professores e servidores públicos - não honraram

as vezes que tomaram bênção a seu pai e a sua mãe e falaram em alto e bom som

ao governo, dizendo que precisávamos resgatar a democracia? A meu ver,

responsabilizar o Executivo pode ser muito cômodo para nós. Esta Casa está

cometendo um erro histórico ao ser subserviente, servil ao Palácio da Liberdade, ao

Poder Executivo. Em período eleitoral, não é bom atacarmos colegas. Mas essa

situação poderia ter tido uma ação diferenciada. Dou um exemplo aqui: no Projeto de

Lei Complementar nº 60/2010, que trata da carreira jurídica da Polícia Civil, tentaram,

de última hora, dar um golpe e colocar emendas, transformando esse projeto num

“frankenstein”, mas a Casa reagiu e isso não aconteceu.

Colegas professores, trabalhadores em educação, hoje estão vendo um capítulo

triste, lamentável do Legislativo do Estado de vocês, que não teve coragem de

resolver de vez e resgatar a liberdade e a cidadania da educação. Triste dia!

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

quero ser breve e falar em nome do PMDB, pois tenho o privilégio e a honra de ser o

Líder da bancada nesta Casa, partido que compõe o Bloco PT-PMDB-PCdoB. Quero

dizer aos colegas e aos servidores, de certa forma concordando com o que o

companheiro Durval Ângelo disse, que esta Casa precisa ser mais legislativa que

homologativa. Acredito que o conjunto - e não vou citar aqui “a” ou “b” - de Deputadas

e de Deputados desta Casa Legislativa está perdendo uma grande oportunidade de

dar aos trabalhadores da educação aquilo que eles merecem, aquilo que não é

nenhum favor, seja por parte do governo, seja por parte desta Casa, ao aprovarmos o

projeto que, de fato, traz resultados positivos para a categoria.

Gostaria, Sr. Presidente, de contar uma pequena história para mostrar qual é a

posição deste Parlamento diante deste e de outros projetos que estão sendo

analisados neste momento. Peço permissão aos queridos professores e professoras

que, melhor que eu, sabem que uma ilustração em sala de aula marca de forma

profunda o aprendizado para o aluno. Essa história tem a ver com o comportamento

desta Casa em relação a este projeto e a outros mais. Dizem que havia um jovem
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que se julgava muito sábio e, em sua cidade, havia um sábio de fato, e nunca alguém

conseguiu pegá-lo em algum tipo de falha em seu julgamento. Esse determinado

jovem comentou com seu colega que naquele dia iria derrubar o sábio. O colega

perguntou como iria fazer isso. Ele disse que iria levar até o sábio um pequeno

pássaro, em sua mão, e perguntar a ele como estava o pássaro. Entendam o pássaro

como o projeto que está nesta Casa. A linguagem figurada é essa: o pássaro é o

projeto. O jovem disse que iria levar esse pássaro até o sábio. Ele disse: colocarei o

pássaro em minha mão, para trás, e perguntarei ao sábio como está o pássaro. Se

ele disser que o pássaro está vivo, apertarei a mão e apresentarei a ele o pássaro

morto. Se ele disser que o pássaro está morto, simplesmente, abro a mão e deixo o

pássaro voar. Assim vou pegá-lo. Chegando lá, o jovem segura o pássaro e faz a

pergunta: Sábio, como está o pássaro que tenho em minha mão? O sábio pensou um

pouco, refletiu e respondeu, serenamente: O pássaro está da forma como você

deseja que ele esteja. O projeto está sendo votado, ainda que contra a nossa

vontade, porque ele não contempla o que queremos, como esta Casa quer que seja

votado. Ele poderia ser votado de forma muito melhor, muito mais aprimorada, com

ganhos reais para a categoria. No entanto, não fugindo aqui ao cerne da questão, o

projeto está como o conjunto de Deputados desta Casa quer que ele esteja,

lamentavelmente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,

solicitando a retirada de tramitação da Subemenda nº 3 à Emenda nº 2. A Presidência

defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento

Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Rômulo Veneroso - Sr. Presidente. Não consegui votar; meu voto é

“sim”.

O Deputado Walter Tosta - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 59 Deputados. Não houve

voto contrário. Está ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas e subemendas.

Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Subemenda nº

1 à Emenda nº 1, as Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 2 e as Emendas nºs 3 e 4.

As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, fica

prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

4.689/2010 na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 2 a 4, a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e as Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 2. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 60/2010, do

Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 84, de 25/7/2005, a Lei nº

5.406, de 16/12/69, e transforma os cargos que menciona. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 7 que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5, da

Comissão de Administração Pública, e pela rejeição das Emendas nºs 6 e 7, da

Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discuti-lo, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, este é mais um momento

importante da Assembleia nesta tarde do dia 28 de junho, em que muitos brasileiros

já estão acomodados no sofá para assistir ao jogo e todos os Deputados desta Casa

estão aqui para votar essas matérias importantes, entre elas o Projeto de Lei
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Complementar nº 60, que trata da carreira da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, estou muito à vontade para fazer esse encaminhamento. Alguns

Deputados declinaram da tribuna, para que eu pudesse fazer o encaminhamento e,

obviamente, deixar clara a posição que adotamos em relação ao PLC nº 60, a qual foi

acompanhada pelo Sindpol e pelo Sindepominas a todo o momento. Não poderíamos

deixar de mostrar a nossa satisfação em votar esse projeto hoje. Disse isso ao

Toninho Pipoco, companheiro de longas datas, e ao José Maria Cachimbinho, grande

companheiro também - estivemos juntos no combate ao crime, época em que ele

ainda era Inspetor da Delegacia de Furtos e Roubos. Ficamos muito à vontade para

tratar dessa matéria, porque ao longo destes anos de mandato participamos, junto

com os companheiros da Polícia Civil, de várias lutas salariais. Desde 1997,

participamos efetivamente dessas lutas; negociamos em 2000 o salário das polícias

com o ex-Governador Itamar Franco; em 2004, ainda no governo Aécio Neves,

participamos de uma mobilização por melhores salários; e, posteriormente, com a

participação do Sindpol, participamos da negociação cuja ata, assinada por mim, pelo

Antônio Márcio Pereira, o Toninho Pipoco, por várias lideranças da Polícia Civil e por

várias entidades da Polícia Militar, está em meu gabinete. Nessa ata consta a

exigência do 3º grau como negociação coletiva por parte dos companheiros da

Polícia Civil. Toninho, alguns companheiros não sabem disso, não sabem que lá

atrás, em 2004, assinamos em conjunto uma ata, que precisava ser resgatada aqui

para mostrar aos companheiros da Polícia Civil que o compromisso do 3º grau não é

de agora, mas desde 2004. Após aquele momento, chegou a esta Assembleia o

Projeto de Lei Complementar nº 58, em que, este Deputado, como relator em 2º

turno, inseriu a emenda. Chamei para mim a total responsabilidade dessa emenda

para acabar com o famigerado quadro suplementar da Polícia Civil de Minas Gerais,

que trouxe muita oxigenação para Agentes, Escrivães e Delegados de Polícia mais

novos, que sonhavam com a extirpação daquele quadro. Como relator, Toninho,

também emplacamos a promoção dos Agentes aos 10 anos na classe inicial e algo

que os Carcereiros da Polícia Civil já tinham solicitado havia anos: a transformação

do cargo em Agente de Polícia. Assim, 793 cargos foram transformados em cargos

de Agente de Polícia. Por aquela lei complementar, houve um grandioso avanço para
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a Polícia Civil.

Em 2007, graças ao empenho deste Deputado, votamos a Emenda à Constituição

nº 77. Tínhamos aprovado a Emenda à Constituição nº 68 em 2004, mas a

Advocacia-Geral do Estado não permitiu a sua aplicação, sob a alegação de que isso

não era claro quanto à competência dos entes do Estado.

Aprovamos a Emenda à Constituição nº 77, que reduziu de 35 para 30 anos o

tempo de serviço para aposentadoria na Polícia Civil. Contamos, para isso, com o

apoio maciço de todos os Deputados desta Casa, Deputados da base do governo e

Deputados da Oposição. No final de 2007, tivemos uma nova alegria...

Sr. Presidente, todos temos uma hora para discutir o projeto. O pedido que fiz ao

Sr. Presidente era encaminhar a votação do projeto durante 10 minutos, e não por

uma hora. Foi esse o acordo que fizemos com o Sr. Presidente e com os demais

Deputados desta Casa. Portanto, o tempo foi reduzido de uma hora para 10 minutos.

Cumprirei o acordo. Após 10 minutos, passaremos à votação do projeto.

Aprovamos a Lei nº 17.137, que garantiu às pensionistas da Polícia Civil o

pagamento do salário integral, porque, até então, recebiam apenas 50% do salário;

em 2010, fui autor da Emenda à Constituição nº 82, que inseriu a carreira jurídica dos

Delegados. Agora mesmo, o Dr. Edson, do Sindepominas, fez questão de dizer,

durante uma conversa que mantivemos: “Deputado, outros Deputados desta Casa

que representaram a Polícia Civil não conseguiram os avanços que o senhor nos

trouxe; não conseguiram algo tão expressivo como o senhor conseguiu”. Muitas leis

foram aprovadas. Vários companheiros que estão no Plenário foram aposentados

graças à Emenda à Constituição nº 77.

Sr. Presidente, na sexta-feira, à noite, solicitei a V. Exa. que colocasse em pauta

esse projeto. V. Exa. fez isso. Na tarde de sábado, durante a convenção do PDT na

Câmara Municipal, disse: “Deputado Alberto Pinto Coelho, precisamos colocar em

pauta o Projeto de Lei Complementar nº 60. A Polícia Civil tem prazo”. Com a

aquiescência de V. Exa., esse projeto entrou em pauta, diferentemente de algumas

informações distorcidas que foram veiculadas. O projeto entrou em pauta, e este

Deputado teve participação efetiva nisso. Hoje precisamos de quórum qualificado,

precisamos de 39 votos “sim”. Um desses votos, mais uma vez, a Polícia Civil de
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Minas Gerais terá deste Deputado não só aqui, hoje, mas também em 2º turno,

porque estarei aqui, mais uma vez, para contribuir para toda a Polícia Civil de Minas

Gerais.

Quero ainda, Sr. Presidente, pelo respeito aos meus companheiros da Polícia Civil

das antigas, com quem combatemos o crime, dizer que não estamos agindo assim

apenas em relação a esse projeto, porque, em todo encaminhamento que fazemos

nesta Casa, procuramos defender os direitos dos servidores da área de segurança

pública. Obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, pedi a retirada em vista do quórum

necessário para votação desse projeto. Devemos chamar os companheiros, porque

precisamos votá-lo. São necessários 39 votos. Esse era o apelo que gostaria de

fazer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Durval

Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Na realidade, concordo com o apelo feito pelo

Deputado Délio Malheiros, mas sou um Deputado com presença total no Plenário e

nas Comissões, independentemente de tempo, de horário ou de jogo. Deixo bem

claro que esse projeto é fundamental para a Polícia Civil. Quero deixar bem claro

também que não irá resolver a situação, porque os salários percebidos na Polícia

Civil, principalmente pelos ocupantes de cargos de nível superior, como Delegado,

são ridículos, se comparados aos salários pagos no resto do Brasil.

Então, temos tido uma grande renovação de concursados, aprovados em concursos

de Agentes e de Delegados de Polícia. O que está acontecendo? A carreira na

Polícia Civil, seja caracterizada como carreira jurídica ou não, é muito curta. Aqueles

que sentem vocação para outras áreas jurídicas ficam somente três, quatro, cinco,

seis meses nesses cargos. Vão para o Ministério Público, para a magistratura e até

para a Defensoria Pública. Acho que, ato contínuo a esse projeto, deve ser tratada,

com seriedade, a questão salarial dos Delegados de Polícia, neste Estado.

Quero deixar bem claro que este projeto pode também ser inócuo, se não

atentarmos para o que a Constituição trata e estabelece como autoridade nesse
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Estado policial. Temos outra emenda, outra proposta que tramita nesta Casa, cheia

de jogos de vaidade entre corporações, que podem retirar todas as conquistas

trazidas por este projeto. Vamos votar a favor, salientando que não é a solução

definitiva, que temos de ter claro qual é a função das polícias que existem em Minas

Gerais. Saí de uma audiência pública de mais de 2 horas, tratando de problemas de

violência na cidade de Conceição do Pará, atendendo a um requerimento do

Deputado Antônio Júlio. Vimos, numa cidade pequena, essas distorções, por não

termos claro quais são as funções das duas polícias em Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Vou ser breve, mas não poderia me furtar a essa

responsabilidade, ou seja, utilizar a palavra para parabenizar todos vocês, o Sindpol,

o Sindepominas e dizer que a Polícia Civil sempre foi muito discriminada, nunca foi

tratada com isonomia. É fundamental garantir a isonomia. Sempre estamos votando.

Estamos votando o que acho mais importante, ou seja, que todas as carreiras da

Polícia Civil, de Delegado a Investigador, passem a ter as mesmas funções

atualizadas, com mais valorização. Tratar de maneira justa todas as carreiras da

Polícia Civil é o mais importante. Tanto o Delegado quanto o Investigador vão ter

essas novas atribuições e devem ser valorizados.

Acho que outro ponto importante é que este projeto acaba com o nível hierárquico

entre o Perito, o Médico-Legista, o Investigador e o Escrivão. Eles estão todos no

mesmo nível. Todos estão no mesmo patamar.

Outro ponto é o terceiro grau. Quantas e quantas vezes o Denílson Martins e o

Toninho Pipoco vieram aqui, em audiência pública, para discutir esse terceiro grau. O

projeto trata da exigência do nível superior de escolaridade, que viabiliza o ingresso

nas carreiras de Investigador, Escrivão, Delegados.

Para finalizar, vamos falar da carreira de Investigador. As atribuições que estão no

projeto valorizam mais a função investigativa da polícia e corrigem uma distorção

histórica em relação aos Auxiliares de Necropsia, que são apenas 54 no Estado e

estavam abandonados. Este projeto resgata e transforma os Auxiliares de Necropsia

em Investigadores.

A luta tem de continuar realmente. A Polícia Civil de Minas é a que recebe uma das
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menores remunerações entre todos os Estados da Federação. Hoje é um dia

histórico, porque esta foi a maior mobilização da Polícia Civil em todo o Estado.

Parabéns a vocês! A luta tem de continuar. Vocês enfrentaram todo tipo de

perseguições e conseguiram superá-las. Vamos aprovar o projeto, mas a mobilização

precisa continuar. Temos ainda muito a avançar. Parabéns!

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência informa ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo Governador do

Estado por meio das Mensagens nºs 511 e 518/2010, publicadas, respectivamente,

nas edições dos dias 18/6/2010 e 24/6/2010, foram incorporadas ao parecer da

Comissão de Justiça e serão arquivadas nos termos o inciso IV do art. 180 do

Regimento Interno. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, combinado com os arts. 192 e 255,

do Regimento Interno. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram

presença no painel que o façam neste momento. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Quero cumprimentar o Denílson, do Sindpol; o Toninho, o

Francisco, o Dr. Joaquim, do Institucional; e o Dr. Édson, Presidente do Sindepol. É

importante que a categoria compreenda o empenho dos seus representantes em

cada passo que este projeto deu nesta Casa. A construção feita pelos parlamentares

da Assembleia ocorreu em sintonia com os trabalhadores e as trabalhadoras.

Destaco, nesses menos de 10 minutos, algumas conquistas: escolaridade para o

ingresso de todos na carreira da Polícia Civil, criação da carreira... Vamos votar. Vou

socializar com vocês, com os telespectadores da TV Assembleia, o que construímos

nesta Casa: criação da carreira de Investigador da Polícia Civil, com a transformação

das carreiras de Auxiliar de Necropsia e de Agente de Polícia; nivelamento das

carreiras de Médico-Legista - em que havia distorções, e isso foi corrigido -, Perito

Criminal, Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia. Isso garante a hierarquia,

preserva a harmonia no espaço de trabalho. Essa construção é uma conquista e foi

obtida aqui, conjuntamente.

Outra conquista diz respeito ao tempo para se aposentar. A criação de nível garante
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que a pessoa tenha a promoção, o que é importante. Há conquistas também em

relação aos novos concursados. Esse entendimento foi indispensável. Agora há o

Investigador de Polícia I e o Investigador de Polícia II somente para os novos

concursados. Eles se enquadrariam na classe de Investigador de Polícia II, para não

haver injustiça em relação aos atuais servidores. Outra conquista que temos é em

relação à polícia feminina civil. É uma conquista da possibilidade de aposentadoria

aos 25 anos preservando-se o adicional de desempenho. Isso foi construído. Foram

várias reuniões, seja com a categoria, seja na tramitação formal do projeto aqui nesta

Casa. O Bloco PT-PMDB-PCdoB vota favoravelmente ao projeto. Esse é o

encaminhamento que damos a essa matéria. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Viana - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José

Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta

- Weliton Prado - Zé Maia.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, solicito que registre o meu voto “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 59 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, as

Emendas nºs 1 a 5.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -
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Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider

Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 a 5.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Questão de ordem, Sr. Presidente. Por favor, a leitura

da emenda.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda nº 6.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - ( - Lê a Emenda nº 6, que foi

publicada na edição do dia 25/6/2010.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 6.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio

Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Délio Malheiros - Eros

Biondini - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Maria Tereza Lara -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Vanderlei

Miranda - Weliton Prado.

- Registram “não” os Deputados:

Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
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Delvito Alves - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Ruy

Muniz - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 20 Deputados. Votaram “não” 31 Deputados,

totalizando 51 votos. Está rejeitada a Emenda nº 6.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito a leitura da Emenda nº 7.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda nº 7.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 7, que foi publicada na edição do dia

25/6/2010.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 7.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio

Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Délio Malheiros - Eros

Biondini - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Padre João - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda -

Weliton Prado.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério -

Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca

Ferreira - Ruy Muniz - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 20 Deputados. Votaram “não” 36 Deputados,

totalizando 56 votos. Está rejeitada a Emenda nº 7. Está, portanto, aprovado, em 1º
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turno, o Projeto de Lei Complementar nº 60/2010 na forma do Substitutivo nº 1, com

as Emendas nºs 1 a 5. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.485/2010, do Governador do Estado,

que estabelece a estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental e dá outras providências. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto, com as Emendas nºs 1 a 5, que

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto

com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 6, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto,

com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 6, da

Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 6. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.485/2010 com as

Emendas nºs 1 a 6. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.689/2010 (À sanção.).

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer e dizer que todos os

Deputados, de forma muito especial os do Bloco PT-PMDB-PCdoB, estão satisfeitos.

Queria também informar à galeria que só foi possível votar o Projeto de Lei nº 60

nesta tarde porque o Bloco decidiu retirar as emendas, que eram muito importantes

para a categoria e decorrem de lutas históricas. Discutimos no Bloco e as retiramos.

Apresentei várias delas. Retiramos uma a respeito da qual, há muito tempo, o

governo fez promessas que, até hoje, não foram cumpridas. Ela está na Constituição

Estadual: o auxílio-periculosidade. Mais de 100 policiais foram mortos e assassinados

apenas neste governo. Se a profissão de policial civil e militar, de bombeiro militar e

de agente penitenciário não for de risco, nenhuma outra é. Os outros Estados pagam
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auxílio-periculosidade aos profissionais da segurança pública, mas, aqui em Minas

Gerais, isso só está na Constituição. Já que está na Constituição, é lei e tinha que ser

cumprida, mas, infelizmente, não o é por parte do governo. Apresentamos várias

outras emendas para aperfeiçoar o projeto, mas houve um acordo para o projeto ser

aprovado hoje - como aconteceu - em 1º turno; amanhã, em 2º turno; e ser

sancionado até quarta-feira, por isso retiramos as emendas em respeito a toda a

categoria. Então, o Bloco PT-PMDB-PCdoB fez a sua parte e cumpriu seu

compromisso com os servidores. Sabemos que, hoje, a segurança pública é uma das

maiores preocupações da população, mas, infelizmente, o governo do Estado não

pensa dessa mesma maneira, pois os investimentos são pequenos. Todos sabem

muito bem que, se no Município não houver um convênio com a Prefeitura,

praticamente a polícia para, pois não há gasolina e existem problemas de

equipamentos, estrutura, armamentos e viatura. É preciso melhorar muito. Temos que

aprovar um projeto que existe há muito tempo, do Deputado Sargento Rodrigues, que

cria o Fundo Estadual de Segurança Pública. Os recursos arrecadados na área de

segurança pública têm que ser utilizados na área de segurança pública, não podem

ser desviados para o caixa único do Estado; têm que ser aplicados nessa área. O

governo, hoje, transfere e joga tudo para o caixa único do Estado, mas isso não pode

continuar sendo feito. O salário atual do policial no nosso Estado não condiz com a

sua função, não condiz com o equipamento do Estado de Minas Gerais e não condiz

com as promessas feitas. Foi prometido que os policiais em Minas Gerais, como os

servidores da educação de Minas, seriam os mais bem valorizados. Infelizmente essa

promessa não saiu do papel. Foi um grande avanço votar o Projeto de Lei

Complementar nº 60, mas há muito para avançar. O Chico está cobrando para os

servidores administrativos da Polícia Civil. Eles pedem socorro! Minas avança sem

deixar ninguém para trás, mas os servidores já ficaram milhas e milhas de distância.

Temos que resolver esse problema o mais rápido possível e votar a situação dos

servidores administrativos. Foi importante que todas as carreiras da Polícia Civil, do

Delegado ao Investigador, passassem a ter novas atribuições com mais valorização?

Foi fundamental. O terceiro grau é muito importante; a carreira de Investigador acaba

com o nível hierárquico. Para que esse nível, se todos estão no mesmo patamar?
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Perito, Médico-Legista, Investigador e Escrivão estão no mesmo nível. Trata-se de

uma identificação histórica da categoria. Queria parabenizar mais uma vez o Sindpol,

o Sindepominas e o Denilson Martins. O Denilson Martins é um guerreiro em defesa

da categoria de vocês e realmente sente uma grande paixão pela categoria, pela

Polícia Civil de Minas Gerais. Em Minas pode ter alguém que defenda a Polícia Civil

como o Denilson, mas mais que ele duvido. O Denilson está realmetne de parabéns.

Tomará posse no sindicato, e tenho certeza de que vocês estão muito bem

representados por esse companheiro firme na defesa dos interesses da categoria.

Gostaria de parabenizar e cumprimentar os servidores da educação. Infelizmente as

nossas emendas não foram aprovadas. O que os servidores queriam era a

implementação do piso nacional, mas isso não aconteceu. Conseguimos algumas

modificações, mas muito longe do que os servidores queriam e muito longe de se

cumprir a lei federal, que mantém, inclusive, os direitos adquiridos historicamente

pelos servidores. Os servidores da educação são realmente uma categoria

empobrecida. A mobilização tem que continuar, e é importante que haja união entre

todas as categorias. Então, gostaria mais uma vez de cumprimentar o conjunto dos

Deputados, o Deputado Carlin Moura, o Deputado Sargento Rodrigues, a Deputada

Maria Tereza Lara, os Deputados do Bloco PT-PMDB-PCdoB, de parabenizar a

mobilização de vocês e de dizer que a luta continua. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero cumprimentar toda a categoria da

Polícia Civil de Minas Gerais através dos seus sindicatos e dizer que a aprovação da

carreira jurídica para a Polícia Civil é um grande avanço. Primeiro, porque

resgatamos o papel da Polícia Civil. A Polícia Civil é uma polícia judiciária e, como tal,

precisa ter prerrogativas. Quando a Polícia Civil age já ocorreu o crime e ela está

investigando. Ela precisa apurar as provas e trabalhar bem no inquérito policial. O

bom inquérito policial é a garantia de que os inocentes sejam inocentados, e os

culpados punidos e condenados. Ter essa prerrogativa da Polícia Judiciária, de uma

carreira jurídica, é fundamental. É importante também, Presidente, lembrarmos

sempre que o Delegado de Polícia é aquela autoridade que tem que tomar decisões
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imediatas, diferentemente até do Judiciário, que tem prazo, que pode tomar decisões

depois. Quando um Delegado está fazendo um inquérito, tem que tomar certas

decisões de imediato, ficando muitas vezes sob ameaça, sob sério risco. Dar a ele,

ao Delegado e à Delegada de Polícia, as prerrogativas da carreira jurídica é, acima

de tudo, garantir a sua prerrogativa pessoal e o bom andamento do inquérito policial.

A carreira jurídica é um avanço, mas precisamos também avançar na remuneração. A

Polícia Civil tem a 12ª pior remuneração do Brasil. Pelos indicadores da OIT,

deveriam existir pelo menos 11 mil policiais civis em atividade, mas existem apenas 6

mil. É preciso dar mais condições para esses profissionais. Não é à toa que casos

como o do “maníaco do Industrial” demoraram certo tempo para apuração. A culpa

não foi da Polícia Civil nem dos Delegados, mas do acúmulo de serviço, da falta de

pessoal e do descaso do governo do Estado com a categoria. O projeto aprovado

hoje com o apoio do Bloco PT-PMDB-PCdoB foi fundamental, pois cria a carreira

jurídica e garante prerrogativas. Por fim, deixamos um alerta para que possamos

resolver, antes do dia 30, a situação dos administrativos da Polícia Civil. São

servidores que recebem menor remuneração, os chamados “barnabés” - mas sem

eles não se consegue funcionar -, que estão, no mínimo, há 20 anos sem reajuste;

não têm carreira; ficam no limbo, jogados, abandonados. Precisamos avançar e criar

uma carreira digna para os administrativos da Polícia Civil, pois são pessoas

fundamentais para o funcionamento dos trabalhos. Parabenizo toda a categoria, pois

Minas Gerais se orgulha do trabalho que fizeram. Temos que avançar mais.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, cumprimento os companheiros da

Polícia Civil presentes, especialmente as lideranças sindicais do Sinpol e do

Sindepominas. Esse é de fato um momento histórico, e votamos favoravelmente ao

projeto; entretanto, a história não se resume a este momento; é de muita luta e ainda

haverá muita batalha pela frente, para que haja valorização de todos os policiais civis.

Cumprimento o Carlos Silveira, também presente. Ele me lembrou que, há mais ou

menos 5 anos, no meu primeiro mandato, fui autor de uma emenda a pedido do

sindicato. Na ocasião, não foi possível, mas já lutávamos para que o Detetive fosse

levado à condição de Investigador e tivesse 3º grau. A emenda foi de nossa autoria, e

a discussão foi aberta com o então Secretário de Estado Anastasia, que nos
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prometeu que, no momento certo, iria nos atender. Ele e o Alexandre estavam comigo

na reunião. Não estou recordando isso para dizer que o autor fui eu. Vivemos hoje um

momento histórico, mas há algumas manchas. Preciso registrar não só o voto, mas

algo que vocês testemunharam. Esse projeto é de autoria do Governador Anastasia.

Sou Líder da Maioria; havia no Plenário mais 40 Deputados; nós, da base do

governo, não usamos a palavra para encaminhar, não ficamos arrancando aplausos e

fazendo demagogia como se a autoria do projeto fosse minha, individualmente. Esse

projeto é uma demonstração clara de que estamos no caminho certo. Com o apoio

desta Casa, o governo Anastasia regulamentou a lei que estabeleceu a carreira

jurídica para os Delegados. Agora, temos um avanço importante na carreira dos

nossos - já vamos chamá-los assim - Investigadores, o que é importantíssimo.

Estaremos juntos de vocês para buscar justiça salarial para os administrativos, para

os Investigadores. Esse é um processo que construiremos juntos. Entretanto, não se

constrói com demagogia; não se constrói chegando aqui e querendo dizer “eu que

fiz”, “foi uma minoria que fez”. Não, foi o conjunto desta Casa. Não desvalorizo a

minoria, a oposição, ao contrário, a respeito. Porém, fazem aqui um carnaval de

demagogia. Vejam o projeto da educação que acabamos de votar. Fiz questão de

pedir verificação de quórum, apesar de não ser necessário porque havia 60

Deputados. Mas a Oposição estava usando o Plenário para dizer que qualquer

avanço foi conseguido por eles. E, pior, diziam que o projeto é horroroso, que o

projeto é ruim demais. Pedi verificação de voto do Projeto nº 4.689 - que votamos

agora mesmo, e votamos favoravelmente a ele -, porque queria ver se votariam a

favor ou contra, já que eles estavam fazendo um discurso dizendo que o projeto é

horroroso. O projeto foi aprovado por unanimidade. Todos votaram a favor de um

aumento, da criação de um subsídio de R$1.320,00 para os professores. Mas eles

vão à escola e dizem que votei contra o aumento para o professor. Usam da mais

absoluta falta de ética, querendo usar os professores e os policiais para fazer jogo

eleitoreiro. Isso é um desrespeito com a categoria do policial. Isso é um desrespeito

com a categoria do professor. Defender os nossos policiais civis não é uma bandeira

de um só partido. Essa bandeira é do povo mineiro. Aprovamos hoje o terceiro grau,

que não é bom somente para os nossos investigadores, que terão uma remuneração
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mais justa, mas é bom para toda a sociedade. A carreira do policial civil é algo

seríssimo. Precisamos investir mais em segurança pública. Agora mesmo o Deputado

da Oposição disse que isso é pouco em termos de número. E é mesmo. Estamos

acabando de formar mais mil agentes investigadores. E a Polícia Federal de

Trânsito? Morrem mais de 20 pessoas na BR-381 por dia. A Polícia Civil e a Polícia

Militar estão socorrendo essas pessoas porque há ausência total do governo federal

no investimento em segurança. É como se não fosse com eles, é como se eles não

tivessem responsabilidade com o tráfico de drogas, que os Policiais Civis estão

enfrentando com coragem e com a própria vida, sem o apoio de uma estrutura

federal. É hora de votarmos a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, em

Brasília. Onde está o governo federal para votar a Proposta de Emenda à

Constituição nº 300 e garantir uma remuneração digna para o policial civil e para o

policial militar e para complementá-la, ajudando os Estados a pagar dignamente?

Voto favorável. Quero que fique registrado que o Prof. Anastasia está cumprindo um

compromisso e, com certeza, cumprirá muito mais. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, parabenizo os companheiros da

Polícia Civil que permanecem nas galerias, o que é de fundamental importância.

Durante o nosso encaminhamento fizemos uma retrospectiva do nosso trabalho para

os companheiros da Polícia Civil. Desde sexta-feira até a data de hoje, foram

veiculadas mensagens eletrônicas, utilizando sempre a internet, dizendo que este

Deputado estava tentando obstruir. Acredito que ocupamos a tribuna desta Casa,

mostrando aos companheiros da Polícia Civil todo o nosso empenho, todo o nosso

apreço e todo o nosso apoio. E isso muito antes deste projeto, que é somente mais

uma etapa, como disse o Deputado Domingos Sávio, porque não acabou aqui. Ainda

temos muitas coisas a fazer. Temos que avançar, tanto na Polícia Civil quanto na

Polícia Militar, em vários outros ganhos que as duas corporações precisam. Isso é

fato. Hoje estamos votando, em 1º turno, o terceiro grau. Mas não é só o terceiro

grau, temos a chamada especial trintenária, que é de fundamental importância para

os companheiros da Polícia Civil, que eu já vinha defendendo, junto ao Chefe da

Polícia Civil, e que foi concretizada neste projeto. Ao completar os 30 anos de

trabalho, o companheiro se aposentará - este Deputado é o autor da emenda que
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garantiu a aposentadoria aos 30 anos -, e haverá o repique de mais 10% para todos

os companheiros da Polícia Civil no final da carreira. Ressalto que a cópia da ata

assinada no dia 9/6/2004, apoiando o terceiro grau da Polícia Civil, está no gabinete.

Ela foi assinada no Palácio da Liberdade pelo Toninho Pipoco, à época Presidente do

Sindpol, junto com este Deputado e com os demais Líderes: Alberto Pinto Coelho,

Mauri Torres, chefia da Polícia Civil, comando da Polícia Militar, entidades da Polícia

Civil e entidades da Polícia Militar. É bom que os companheiros da Polícia Civil que

estejam nos assistindo neste momento saibam disso. É um longo caminho que

estamos percorrendo. Voltei, aprovei a Emenda nº 68 para a aposentadoria, Gil, mas

a Advocacia-Geral do Estado disse que não valia. Voltamos em 2007 e aprovamos a

Emenda nº 77, com o apoio de todos os Deputados desta Casa, até de V. Exa.,

Deputado Doutor Viana, e de outros mais. Aprovamos a aposentadoria aos 30 anos

para os policiais civis. A Polícia Militar e os Bombeiros Militares já têm esse benefício,

então é justo que os policiais civis, que também são operadores da segurança

pública, o tenham. E veio a aposentadoria. Hoje, quase 4 mil policiais civis já se

aposentaram em face da Emenda nº 77, de minha autoria. Posteriormente,

aprovamos a Lei nº 17.137. Muitos companheiros da Polícia Civil não sabem, mas

essa lei garantiu a pensão integral para as viúvas dos ex-guardas civis da Polícia

Civil, que recebiam 50%. A partir dessa lei, passaram a receber 100%. Recentemente

esta Casa foi palco, no Salão Nobre, da promulgação da Emenda à Constituição nº

82, que inseriu os Delegados na carreira jurídica. A emenda, de autoria deste

Deputado, recebeu apoio maciço de todos os Deputados desta Casa, da Oposição e

da Situação. Quero aqui referendar as sábias palavras do Deputado Domingos Sávio:

em 2004, havia o compromisso do Governador Aécio Neves; hoje esse compromisso

está sendo concretizado com o aval do Governador Anastasia. Ele deu o seu aval, e

o projeto avançou. Avançou também na aposentadoria, pela nossa emenda. Com

esse projeto, as policiais civis de Minas Gerais tiveram garantida a redução da

aposentadoria de 30 para 25 anos, por única e exclusiva iniciativa deste Deputado e

do Deputado Adalclever Lopes. Eu e o Deputado Adalclever Lopes fizemos justiça -

mais adiante, vou revelar os setores que não queriam a redução da aposentadoria

para as policiais, o que pode atrapalhar a tramitação desse projeto - e aprovamos
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aqui a aposentadoria das policiais civis, assim como forçamos a barra, colocamos

emenda e conseguimos arrancar do governo o compromisso com os servidores

administrativos. Está de parabéns o Governador Anastasia e o conjunto de

Deputados desta Casa, não só os da Oposição, mas também os da base do governo,

que soube compreender este momento rico e avançar. Parabéns à Polícia Civil de

Minas Gerais. Fiquem tranquilos; podem contar com este Deputado, e não somente

neste ato, pois desde 1997 estamos lutando por dignidade e respeito aos servidores

da segurança pública.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, estamos vendo a aprovação da

remuneração para os professores e para as professoras que tiverem a jornada

semanal de 24 horas com remuneração de R$1.300,00. Isso quer dizer que quem

tiver a carga horária completa, os dois cargos, receberá o mínimo salário da

educação de R$2.640,00. Isso já foi votado por esta Casa, portanto é lei. Tenho a

certeza de que minha mãe, que é professora, que a mãe do Prof. Anastasia, que

também é professora e viu um professor, seu filho, chegar ao governo, estão felizes

com esta lei que vale a partir do início do ano que vem. São conquistas que vão

caminhando. Lembro-me, Deputado João Leite, do governo do PMDB e do PT:

metiam a mão no dinheiro do professor, que virava verba retida. Aquilo era muito

bom, porque o professor tinha de vir a nós. Pediam-me para ir ao Secretário liberar o

dinheiro deles. Fazíamos política com isso. Era um absurdo. O Governador Aécio

Neves acabou com isso, porque pagou tudo. O governo do PMDB e do PT não tinha

dinheiro para pagar o 13º salário. Eram cinco escalas no mês seguinte. Votaram

contra os velhinhos do Brasil, quase 9 milhões. Eles não queriam dar 7% de aumento.

Vimos lá. Mostrei ao Deputado Weliton Prado que o irmão dele votou contra os

velhinhos; disse ao Deputado Carlin Moura, do PCdoB que a Deputada Federal de

Minas Gerais pelo PCdoB votou contra os velhinhos; agora, Gil Pereira, vimos o PT

ser contra o fim do fator previdenciário, que pega o dinheiro que nós, brasileiros,

pagamos ao INSS, ao aposentarmos, se não tivermos 65 anos de idade, e reduz a

nossa aposentadoria apenas a 45% do salário. O governo federal vetou o fim do fator

previdenciário. Vamos ficar de olho em quem vem aqui e faz um discurso fácil e

demagógico, porque dizem que o Orçamento do ano está em torno de
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R$40.000.000.000,00. Tomara que seja, porque o governo de Minas, com Anastasia

e Aécio, está crescendo; cresceu neste ano 12,2%. Dados do Ministério do Trabalho

mostram que 20% das carteiras assinadas no Brasil, neste ano, são de Minas Gerais.

Então está diferente. O Piauí e a Bahia, governados pelo PT, não pagam nem o

salário-mínimo. Felizmente, está votado aqui o projeto que era ruim. A bancada do

Norte estava toda, aliás, não toda, porque o Deputado Paulo Guedes preferiu estar

em Itaiobeiras discutindo limites de Municípios. E aqueles que disseram que o projeto

do Anastasia era ruim, era péssimo, votaram favoravelmente, porque viram que não

podiam votar emendas absurdas, demagógicas, que não têm como serem pagas. Se

votassem, seriam responsáveis pela não melhoria do salário. Senhores policiais civis,

militares que atuam muito bem no Norte de Minas sob o comando do amigo Aloísio

Mesquita, Delegados e Agentes de Polícia de primeira categoria, o Fundo de

Segurança Pública precisa de avanços; esses avanços estão acontecendo, mas o

Fundo de Segurança não é pago aqui. Não há dinheiro no governo federal que pegue

70% de toda a arrecadação e mande para o pacto federativo. Só o que foi cortado

agora da educação pelo governo federal equivale a R$2.500.000.000,00. Se viessem

10% para Minas Gerais haveria como dar aumento de R$500.000.000,00 a mais para

o pessoal da educação - e se vier só a parte de Minas, mas está sendo negada.

Vamos acompanhar de perto essa situação, porque somos favoráveis a esse projeto

que foi votado aqui. Obrigado, Aécio, pelo que você fez pelo nosso Estado. O 13º

salário, que não havia sido pago no governo PMDB-PT foi pago. Muito obrigado,

Anastasia, por ter a coragem de enviar um projeto que aumenta a renda e transfere

do governo R$1.400.000.000,00 para o bolso das nossas queridas professoras e

professores, inclusive os meus familiares que se aposentaram nessa profissão divina.

Muito obrigado.

O Deputado Gil Pereira - Gostaria, em rápidas palavras, de parabenizar o

Governador Anastasia não só pelo envio do projeto da educação, que foi um avanço,

mas também pelo salário, pelo aumento. Qualquer correção que der para os

professores será muito pouca, mas já representa muito para muitos. Houve avanços,

e tenho a certeza de que os professores estão gratos pelo aumento que foi aprovado

nesta Casa pela Situação e pela Oposição. Quero agradecer também ao Prof.
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Anastasia, que enviou a esta Casa um projeto que dá aos técnicos administrativos da

Unimontes um aumento que, havia muito, fora reivindicado. A partir de janeiro, os

mais de 1.500 técnicos administrativos que estão nessa situação receberão um

aumento substancial, igual ao dos técnicos da Fhemig. Realmente, só temos de

agradecer. Com relação às questões dos professores da Unimontes, eles tinham de

aguardar cinco anos para incorporar os títulos de mestrado ou doutorado ao salário. A

partir de 30 de junho, quem apresentar o título de mestre ou o título de doutor, a partir

de janeiro do ano que vem receberá como mestre, como doutor. Antigamente, isso

demorava cinco anos. Outros benefícios foram concedidos. Também haverá concurso

público para nossa universidade. De 10 solicitações da pauta, quatro não foram

aprovadas, porque não era possível, pela lei estadual e pela inconstitucionalidade da

lei federal. Parabenizo os Policiais Civis por este avanço. Toda a Casa votou. Os

Deputados estão sempre atentos. Querem o melhor para a Polícia Civil, que é a

guardiã de nossas famílias, seja na Capital, seja no interior. Aplaudo nosso

Governador Anastasia, que, sucedendo Aécio Neves, está fazendo um governo

brilhante, embora 70% dos recursos - é bom que todos saibam - fiquem com o

governo federal. Fala-se em distribuição de renda no País, em pacto federativo.

Temos de falar para todo o mundo que 70% de tudo que é arrecadado ficam com o

governo federal. Apenas 30% ficam com os 26 Estados, com o Distrito Federal e com

5.500 Prefeituras. Isso é para os senhores verem a desigualdade. Por isso dissemos,

Deputado João Leite, que todos os Municípios, todos os governos dos Estados, ficam

com o pires na mão em Brasília. O pacto federativo tem de ser revisto. O Governador

Aécio Neves sempre defendeu. O Governador Anastasia sempre defendeu. Mesmo

assim, nosso Governador Anastasia está fazendo Minas avançar, juntamente com

Aécio Neves, que sempre pregou isso. Muito obrigado. Boa-tarde. Um bom futebol.

Vitória para o Brasil!

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, aguardei

pacientemente para declarar meu voto favorável. Enquanto votávamos, estava

lembrando de meu pai - já o perdi -, que era policial civil. Imagino que gostaria de ser

chamado de Investigador. Meu pai foi da Guarda Civil, extinta na ditadura militar, e

optou pela Polícia Civil, conforme determinação à época, na qual permaneceu
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durante muito tempo. Hoje, votei lembrando-me dele e das diversas viagens que a

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa tem feito pelo Estado, nas

18 Regiões Integradas de Segurança Pública de Minas Gerais. Tivemos a

oportunidade de estar em Curvelo, que é uma Região Integrada de Segurança

Pública, com V. Exa., Deputado Doutor Viana, que nos acompanhou. Lembro-me de

que naquele dia V. Exa. estava sofrendo com a dengue, mas permaneceu firme

naquela audiência, por quase cinco horas. Esse é o trabalho que estamos realizando

no Estado. Tem-me impressionado, Deputado Doutor Viana, a produção de nossa

Polícia Civil, que tem trabalhado muito, o que nos traz muita satisfação. Também

entendo que a Polícia Civil e o Estado de Minas Gerais tem alcançado muitas

conquistas. Para começar, o atual Chefe da Polícia Civil é Delegado, policial civil de

carreira, demanda histórica da Polícia Civil alcançada neste governo. Uma estrutura

que a Polícia Civil também tem alcançado neste governo são as Regiões Integradas

de Segurança Pública, que têm recebido grande apoio do governo. Foi com muita

satisfação que votamos hoje a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 60.

Esperamos que a Polícia Civil continue fazendo a sua história para, cada vez mais,

melhorar a estrutura para enfrentar a criminalidade. Deputado Doutor Viana, por mais

estrutura que a Polícia Civil receba, não dará conta do serviço, principalmente

levando-se em consideração o que vem acontecendo no nosso Estado, que, na

verdade, com os 853 Municípios, é quase um continente, um país. Lamentavelmente

- são os números que colhemos nesse trabalho árduo que realizamos no Estado -,

70% dos crimes que ocorrem em Minas Gerais têm ligação com o tráfico de drogas.

Lembro-me muito da questão de Poços de Caldas, Sul de Minas, que, hoje,

infelizmente, faz parte de uma rota chamada caipira, que tem início na Bolívia, passa

por Mato Grosso do Sul, por São Paulo até chegar ao nosso Estado. Por mais

estrutura que tenha, a nossa Polícia Civil não tem competência nem condições para

combater esse crime. Trata-se de um crime internacional, que depende da guarda

das nossas fronteiras e da Polícia Federal. Para terem uma ideia, a Polícia Federal da

Argentina tem um efetivo de 32 mil homens. Já a Polícia Federal do Brasil tem

aproximadamente 12 mil homens para tomar conta de todo o tráfico de drogas, do

contrabando de armas, dos crimes chamados federais, os quais, infelizmente, quem
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atualmente combate são as nossas Polícias Militar e Civil. Precisamos de um sistema

único de segurança no nosso país; de maior efetivo da Polícia Civil em Minas Gerais;

da Polícia Federal no nosso país; e da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais.

Deputado Doutor Viana, numa das nossas regiões, temos um Policial Rodoviário

Federal para cuidar de 500km. Isso é impossível, já que é por essas estradas que as

drogas e as armas estão entrando. É preciso levar essa questão a sério e fazer com

que haja um sistema efetivo de segurança pública em todo o nosso País. Deixo

registrado o nosso voto favorável à educação, à Polícia Civil e ao aumento dos

salários dos professores. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero apenas contestar

um pouco as palavras do Deputado Arlen Santiago. Infelizmente, perdemos o hábito

da discussão, do debate. Do debate, no momento em que está acontecendo, como

nas comissões, a questão da educação e, agora, da Polícia Civil. Este Deputado

esteve presente em todas as discussões. Participei e levantei as mesmas questões,

ou seja, que o projeto é um projeto eleitoreiro. Até espero que o Ministério Público

eleitoral esteja atento ao que está acontecendo porque o projeto fere toda a

legislação eleitoral. Não deixaríamos de votar. Questionamos, dissemos que o projeto

era ruim, mas, em todos os nossos posicionamentos, dissemos que queríamos votar.

Cria-se a expectativa nos servidores da educação de que terão um salário de

R$1.320,00, entretanto a carreira ficou altamente complicada. Tanto ficou, Deputado

Doutor Viana, que, na tramitação em 2º turno, tudo o que disse nos meus discursos,

aqui e nas comissões, ainda estávamos mudando no projeto. Nós, Deputados, e o

governo, apresentávamos propostas de emendas e subemendas para melhorar o

projeto. Era isso o que discutíamos. Em momento algum quisemos transferir a

discussão da educação. E o governo mandou esse projeto apenas para amenizar o

desgaste da greve das professoras, que, pela primeira vez, alcançou um resultado

altamente positivo, obrigando o governo a mandar um projeto mesmo inconstitucional,

imoral e ilegal. Mas o governo mandou. Inicia-se, então, uma nova fase de discussão

com o pessoal da educação. Gostaríamos de dizer a alguns Deputados da base do

governo que nós, do PT-PMDB-PCdoB, estivemos presentes em todas as reuniões.

Disse, em minha fala - fui questionado pelo Deputado Domingos Sávio -, que, durante
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a votação do projeto em 1º turno, a base do governo estava preocupada com as

emendas que apresentamos, porque não queriam ter o ônus, o desgaste de votar

contra elas. Tentamos fazer uma modificação profunda no projeto, a fim de dar mais

condições ao pessoal da educação. Os Deputados da base do governo não

apareceram em massa, como fizeram hoje. Parece-me que as coisas amenizaram.

Se não fosse a Oposição, esse projeto não teria sido votado, porque estavam no

Plenário 28 Deputados da base do governo, mas precisávamos no mínimo de 39

Deputados. Fomos derrotados, mas estávamos presentes em função da

responsabilidade que sempre tivemos durante a discussão desse projeto. Questões

sobre o que o governo federal deixou de fazer, porque não concedeu aumento, por

que a Polícia Federal não sei o que, não fazem parte da nossa discussão, devemos

discutir problemas do Estado de Minas Gerais. A nossa responsabilidade é para com

o Estado de Minas Gerais. O Deputado Gil Pereira falou sobre o pacto federativo. A

Assembleia fez vários debates importantíssimos sobre a revisão do pacto federativo,

encaminhou os resultados aos candidatos à Presidência da República, para que nos

dessem a esperança de que isso será revisto. Trazer questões nacionais - somente

porque o PT está no comando do País - para a Assembleia, para o próprio governo

do Estado é um equívoco. Devemos ter a responsabilidade de discutir questões do

nosso Estado. O Deputado Arlen Santiago disse que o ex-Governador Itamar Franco

não pagou o 13º salário aos servidores do Estado. Essa pessoa que não pagou é a

mesma que está sendo apoiada pelo Governador Aécio Neves, com toda a sua

popularidade, ao Senado. É o mesmo Governador, Deputado Arlen Santiago, que era

do PMDB, que deu ao Governador Aécio Neves a lei delegada. Tive o prazer e a

satisfação - mesmo contrariado, porque sabia que, naquele momento, precisávamos

da lei delegada - de, como Presidente da Casa, encaminhar a votação a pedido do

então Governador Itamar Franco. O governo passado teve problemas? Teve, todos

tiveram problemas. Precisamos discutir o que é importante para hoje, para o futuro.

Se fizermos discussões olhando o retrovisor, iremos trombar e não chegaremos a

lugar nenhum. Fizemos a discussão desse projeto, votamos e alertamos: como esse

projeto contém muitas imperfeições, precisa ser discutido com mais calma até o final

do ano, a fim de apresentarmos propostas aos pré-candidatos ao governo de Minas,
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para que possam assumir um programa de governo e dizer que irão continuar

discutindo com a educação, que foi enganada mais uma vez pelo governo atual.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, alguns Deputados da base do governo

que usaram a palavra disseram que os Deputados do PT-PMDB-PCdoB votaram a

favor do projeto, demonstrando incoerência, porque diziam que o projeto era ruim. É

verdade, o projeto era ruim. Por isso apresentamos 51 emendas para aprimorá-lo.

Esse é o papel dos Deputados, essa é a nossa missão nesta Assembleia. Temos o

dever de aprimorar qualquer projeto encaminhado a esta Casa pelo Executivo ou pelo

Judiciário. Esse trabalho foi feito. Para acatar emendas, sobretudo as feitas em

Plenário, como foi o caso, tínhamos de votar o projeto, porque as emendas são

apreciadas somente depois da votação do projeto. Foi isso o que aconteceu. Não

houve nenhuma incoerência. Fizemos aqui o nosso dever. Se parte dos Deputados

da base do governo não se empenhou em melhorar o projeto, fazer esse debate,

pressionar o governo para acatar as emendas, é outra questão. Não fomos omissos.

O PT, o PMDB e o PCdoB não foram omissos. Essa é a nossa segurança. Houve

avanços? Houve, graças à pressão dos profissionais da educação, que estiveram

aqui, que tiveram de fazer greve, que tiveram de constituir um grupo de trabalho. O

Governador teve de ceder, negociar com os trabalhadores em greve. Então, houve

conquistas. Antes ele não permitia, de forma alguma, a vigência da lei em janeiro,

mas teve de ceder. A garantia na lei do reajuste anual também foi outra conquista.

Ele teve de acatar a fixação da data-base. Houve avanços graças à mobilização dos

trabalhadores em educação e à atuação da Assembleia Legislativa, que aprimorou o

projeto. O que está em jogo é a prioridade deste governo. É o Estado? São os

servidores públicos? São as grandes construções? Termino esta declaração de voto

requerendo ao Presidente que marque uma audiência que solicitei por meio de um

requerimento. O Governador disse que haverá uma reforma na Cidade

Administrativa, em que serão gastos mais de R$1.500.000,00. Ele diz que isso é

irrelevante, mas não é, Sr. Governador, pois se trata de dinheiro público. Não houve

dinheiro para se garantir gratificação especial a quem trabalha no ensino especial.

Para isso, não houve recursos, mas o palácio, há três meses inaugurado, já precisa

de reformas. Denunciamos isso, fizemos audiências públicas, fizeram a visita técnica,
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vimos problemas, e até hoje não fomos ouvidos. Aprovamos um requerimento, aqui,

no dia 2/3/2010. Chamamos o Presidente da Codemig para nos dar explicações

sobre essa obra, sobre o seu valor real e a origem do recurso. Há também essa

situação da rachadura, que coloca em risco esse prédio. Temos de ter um laudo da

Defesa Civil, que deve ir lá e ver se o problema é estrutural ou não. Então, com o

apoio de V. Exa., peço que venha aqui o Presidente da Codemig. Esse requerimento

foi aprovado e apresentado por mim no dia 2 de março. Precisamos de explicações

sobre ele e também sobre as empresas que executaram as obras na Cidade

Administrativa. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, o Sr. Presidente encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 29, às 9 e às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição do dia 29/6/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/6/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Suspensão e reabertura da reunião; chamada para recomposição de quórum;

existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Discussão e

Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

60/2010; apresentação do Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno; encerramento da

discussão; requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação; votação

nominal do Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno; aprovação; prejudicialidade do

Substitutivo nº 1 e do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.485/2010; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno;

declarações de voto; questão de ordem; declarações de voto - Discussão e Votação

de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei
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Complementar nº 60/2010 e do Projeto de Lei nº 4.485/2010; aprovação - Questões

de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus

Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 2 horas para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Tendo em vista a

importância das matérias constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

60/2010, do Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 84, de

25/7/2005, e a Lei nº 5.406, de 16/12/69, e transforma os cargos que menciona. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2010

Altera a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho de 2005, e a Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, transforma os cargos que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os arts. 1°, 5°, 8° e 10 da Lei Complemen tar n° 84, de 25 de julho de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - As carreiras policiais civis são as segu intes:

I - Delegado de Polícia;

II - Médico-Legista;
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III - Perito Criminal;

IV - Escrivão de Polícia;

V - Investigador de Polícia.

(...)

Art. 5° - As atribuições dos cargos de provimento e fetivo que integram as carreiras

policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado, têm natureza especial e

caráter técnico-jurídico-científico derivado da aplicação dos conhecimentos das

ciências humanas, sociais e naturalísticas.

§ 1° - O servidor ocupante de cargo de provimento e fetivo de carreiras policiais civis

tem por competência o exercício das atividades integrantes da ação investigativa,

para o estabelecimento das causas, circunstâncias, motivos, autoria e materialidade

de infrações penais, administrativas e disciplinares.

§ 2° - As atribuições específicas dos cargos das ca rreiras de que trata esta lei

complementar são as constantes no Anexo IV.

§ 3° - Para o desempenho de suas funções, o Delegad o de Polícia disporá dos

serviços e recursos técnico-científicos da Polícia Civil e dos servidores e policiais a

ele subordinados, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de unidades e

órgãos do Poder Executivo.

§ 4° - A coleta de vestígios em locais de crime com pete, com primazia, ao Perito

Criminal, assegurada a máxima preservação por parte daqueles que primeiro

chegarem ao local, o qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos Investigadores

de Polícia para a obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação

criminal.

§ 5° - O exercício das atribuições dos cargos integ rantes das carreiras que

compõem o quadro de provimento efetivo de servidores policiais civis é incompatível

com qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na legislação.

(...)

Art. 8° - A carga horária semanal de trabalho dos o cupantes dos cargos das

carreiras de que trata esta lei complementar é de quarenta horas, vedado o

cumprimento de jornada em regime de plantão superior a doze horas.

(...)
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Art. 10 - O ingresso em cargo das carreiras policiais civis de que trata esta lei

complementar, a realizar-se conforme os requisitos previstos no art. 9°, depende da

comprovação de habilitação mínima em nível:

I - superior, correspondente a graduação em Direito, para ingresso na carreira de

Delegado de Polícia;

II - superior, correspondente a graduação em Medicina, para ingresso na carreira de

Médico-Legista;

III - superior, conforme definido no edital do concurso público, para ingresso na

carreira de Perito Criminal, Escrivão de Polícia I e Investigador de Polícia I.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei complementar, considera-se nível

superior a formação em educação superior, que compreende curso ou programa de

graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.”.

Art. 2° - O “caput” do art. 7° da Lei Complementar n° 84, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6°:

“Art. 7° - As carreiras policiais civis obedecem à ordem hierárquica estabelecida

entre os níveis que as compõem, mantido o poder hierárquico e disciplinar do

Delegado de Polícia, nos termos do art. 139 da Constituição do Estado, ressalvado

aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da Superintendência de Polícia

Técnico-Científica, do Instituto Médico-Legal, do Instituto de Criminalística e do

Hospital da Polícia Civil.

(...)

§ 6° - Não há subordinação hierárquica entre o Médi co-Legista, o Perito Criminal, o

Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia.”.

Art. 3° - O art. 14 da Lei Complementar n° 84, de 2 005, fica acrescido dos seguintes

§§ 2° e 3°, passando o seu parágrafo único a vigora r como § 1°, com a seguinte

redação:

“Art. 14 - (...)

§ 1° - A progressão do servidor posicionado até o p enúltimo nível hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo grau;
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III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante o

período aquisitivo, nos termos do § 3° do art. 31 d a Constituição do Estado.

§ 2° - A progressão do servidor do grau “A” para o grau “B” do último nível

hierárquico da carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - ter trinta anos de serviço;

II - ter cumprido um ano de efetivo exercício no referido nível;

III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória no último

nível da carreira;

IV - ter vinte anos de efetivo exercício na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

V - ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não se ter beneficiado

da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Constit uição do Estado.

§ 3° - Caso o policial civil posicionado no último nível da carreira decida beneficiar-

se da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Cons tituição do Estado, será revogada

a progressão, o mesmo ocorrendo caso não se efetive a aposentadoria devido ao não

atendimento dos requisitos legais.”.

Art. 4° - O § 3° do art. 15, o “caput” do art. 16, o art. 20 e o “caput” e o § 1º do art.

20-B da Lei Complementar n° 84, de 2005, passam a v igorar com a seguinte redação:

“Art. 15 - (...)

§ 3° - Os limites de vagas por nível para a promoçã o nas carreiras de Escrivão de

Polícia e Investigador de Polícia serão definidos na forma de regulamento.

(...)

Art. 16 - Fará jus a promoção especial o ocupante de cargo das carreiras de

Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia que preencher os seguintes

requisitos:

(...)

Art. 20 - As atividades acadêmicas para o desenvolvimento do servidor na carreira a

que pertence serão desenvolvidas pela Academia de Polícia Civil, podendo ser

realizadas em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e com

outros organismos governamentais de âmbito estadual ou federal.

(...)

Art. 20-B - O policial civil será aposentado voluntariamente, independentemente da
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idade:

I - se homem, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte

anos de efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1° desta

lei complementar.

II - se mulher:

a) após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1° desta lei

complementar; ou

b) após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos a que

se referem os incisos I a V do art. 1° desta lei co mplementar.

§ 1º - Para a obtenção do prazo mínimo de efetivo exercício nos cargos, poderá ser

considerado o tempo de serviço prestado como militar integrante dos Quadros da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 5° - O Anexo I da Lei Complementar n° 84, de 2 005, passa a vigorar na forma

do Anexo I desta lei complementar.

Parágrafo único - O vencimento do grau “B” do último nível hierárquico das carreiras

policiais civis de que trata a Lei Complementar n° 84, de 2005, com as alterações

promovidas por esta lei complementar, será fixado com diferença não superior a 10%

(dez por cento) do valor fixado para o grau “A” do mesmo nível.

Art. 6° - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 8 4, de 2005, o Anexo IV, na

forma do Anexo II desta lei complementar.

Art. 7° - Ficam transformados cinquenta e três carg os de provimento efetivo de

Auxiliar de Necropsia, que não foram extintos por força do art. 36 da Lei

Complementar n° 84, de 2005, e sete mil oitocentos e quatorze cargos de provimento

efetivo de Agente de Polícia em sete mil oitocentos e sessenta e sete cargos de

provimento efetivo de Investigador de Polícia II.

§ 1° - O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Investigador de Polícia II, de que trata o item I.5.2 do Anexo I da Lei Complementar n°

84, de 2005, com a redação dada por esta lei complementar, de acordo com a
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correlação constante no Anexo III desta lei complementar, assegurado o direito ao

desenvolvimento na carreira.

§ 2° - O posicionamento na estrutura da carreira de  Investigador de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°, ressalvado o disposto no §

3°.

§ 3° - Caso a tabela de vencimento básico da carrei ra de Investigador de Polícia II

não contenha valor de vencimento básico idêntico ao percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução de que trata o § 1°, seu  posicionamento dar-se-á no nível

e no grau que tiverem valor de vencimento básico imediatamente superior, observada

a correlação constante no Anexo III desta lei complementar.

§ 4° - O aspirante à carreira de Agente de Polícia em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Investigador de Polícia II.

§ 5° - Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Investigador de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Investigador de Polícia I.

§ 6° - Ressalvado o disposto no § 4°, não haverá in gresso na carreira de

Investigador de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 8° - Os setenta cargos correspondentes às funç ões públicas da carreira de

Agente de Polícia, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência do

disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, acrescentados pela Emenda à Constituição n° 49, de 13 de

junho de 2001, ficam transformados em setenta cargos da carreira de Investigador de

Polícia II, lotados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os cargos transformados nos termos do “caput” deste artigo

serão extintos com a vacância.

Art. 9° - Ficam transformados mil oitocentos e sete nta e oito cargos de provimento

efetivo de Escrivão de Polícia em mil oitocentos e setenta e oito cargos de provimento

efetivo de Escrivão de Polícia II.

§ 1° - O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será



____________________________________________________________________________
307

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Escrivão de Polícia II, de que trata o item I.4.2 do Anexo I da Lei Complementar n° 84,

de 2005, com a redação dada pelo Anexo I desta lei complementar, assegurado o

direito ao desenvolvimento na carreira.

§ 2° - O posicionamento na estrutura da carreira de  Escrivão de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°.

§ 3° - O aspirante à carreira de Escrivão de Políci a em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Escrivão de Polícia II.

§ 4° - Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Escrivão de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Escrivão de Polícia I.

§ 5° - Ressalvado o disposto no § 3°, não haverá in gresso na carreira de Escrivão

de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 10 - Para fins de percepção dos seus proventos, o servidor aposentado em

cargo de provimento efetivo integrante de carreira alterada ou transformada por esta

lei complementar será posicionado na estrutura das carreiras de que trata esta lei

complementar, observado o nível e o grau no qual se aposentou.

Art. 11 - Na tabela constante no Anexo III da Lei Complementar n° 84, de 2005, na

coluna referente à carreira, a expressão “Agente de Polícia” fica substituída pela

expressão “Investigador de Polícia II”.

Art. 12 - Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 84, de 2005, os seguintes

arts. 20-C, 20-D, 20-E e 20-F, que integram o Capítulo II-A - “Do Adicional de

Desempenho”:

“CAPÍTULO II-A

DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art. 20-C - O Adicional de Desempenho - ADE - constitui vantagem remuneratória,

concedida mensalmente ao policial civil que tenha ingressado no serviço público após

a publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha
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feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado e que cumprir os requisitos estabelecidos nesta lei

complementar.

§ 1° - O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número

de Avaliações de Desempenho Individual - ADIs - satisfatórias obtidas pelo policial

civil, nos termos desta lei complementar.

§ 2° - O policial civil da ativa, ao manifestar a o pção de que trata o “caput”, fará jus

ao ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta

lei complementar.

§ 3° - A partir da data da opção pelo ADE, não serã o concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao policial civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4° - O somatório de percentuais de ADE e de adici onais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder 90% (noventa por cento) do

respectivo vencimento básico do policial civil.

§ 5° - O policial civil poderá utilizar o período a nterior à sua opção pelo ADE, que

será considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já computado para

obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio.

Art. 20-D - São requisitos para a obtenção do ADE:

I - a estabilidade do policial civil;

II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo policial civil na ADI.

§ 1° - Para fins do disposto no inciso II do “caput ”, considera-se satisfatório o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2° - O período anual considerado para aferição da  ADI terá início no dia e no mês

do ingresso do policial civil ou de sua opção pelo ADE.

§ 3° - Na ADI será considerado fator de avaliação o  aproveitamento em curso

profissional realizado pela Academia de Polícia Civil.

§ 4° - A regulamentação da ADI, no que se refere ao  disposto no § 3°, poderá ser

delegada ao Chefe da Polícia Civil.

Art. 20-E - Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual do

vencimento básico do policial civil, estabelecido conforme o número de ADIs com

desempenho satisfatório por ele obtido, assim definidos:
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I - para três ADIs com desempenho satisfatório: 6% (seis por cento);

II - para cinco ADIs com desempenho satisfatório: 10% (dez por cento);

III - para dez ADIs com desempenho satisfatório: 20% (vinte por cento);

IV - para quinze ADIs com desempenho satisfatório: 30% (trinta por cento);

V - para vinte ADIs com desempenho satisfatório: 40% (quarenta por cento);

VI - para vinte e cinco ADIs com desempenho satisfatório: 50% (cinquenta por

cento);

VII - para trinta ADIs com desempenho satisfatório: 60% (sessenta por cento).

§ 1° - O valor do ADE a ser pago ao policial civil será calculado por meio da

multiplicação do percentual de seu vencimento básico definido nos incisos do “caput”

pela centésima parte do resultado obtido da média das ADIs nos anos considerados

para o cálculo do ADE.

§ 2° - O policial civil que fizer jus à percepção d o ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido até atingir o número necessário de ADIs com

desempenho satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do

“caput” deste artigo.

§ 3° - O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

§ 4° - O policial civil que não for avaliado por es tar totalmente afastado por mais de

cento e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado

de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar essa situação.

§ 5° - Se o afastamento previsto no § 4° for decorr ente de acidente de serviço ou de

moléstia profissional, o policial civil permanecerá com o resultado da sua última ADI,

se este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6° - Ao policial civil afastado parcialmente do s erviço, dispensado por problemas

de saúde, serão asseguradas, pelo Chefe da Polícia Civil, condições especiais para a

realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7° - O policial civil afastado do exercício de su as funções por mais de cento e

vinte dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não

será avaliado, quando o afastamento for devido a:

I - licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;
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II - ausência, conforme a legislação civil;

III - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV - cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções;

V - exercício temporário de cargo público civil.

Art. 20-F - O ADE será incorporado aos proventos do policial civil quando de sua

aposentadoria para a inatividade, em valor correspondente a um percentual de seu

vencimento básico, estabelecido conforme o número de ADIs com desempenho

satisfatório por ele obtido, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I - para trinta ADIs com desempenho satisfatório: até 70% (setenta por cento);

II - para vinte e nove ADIs com desempenho satisfatório: até 66% (sessenta e seis

por cento);

III - para vinte e oito ADIs com desempenho satisfatório: até 62% (sessenta e dois

por cento);

IV - para vinte e sete ADIs com desempenho satisfatório: até 58% (cinquenta e oito

por cento);

V - para vinte e seis ADIs com desempenho satisfatório: até 54% (cinquenta e

quatro por cento).

§ 1° - O valor do ADE a ser incorporado aos provent os do policial civil quando da

sua aposentadoria será calculado por meio da multiplicação do percentual definido

nos incisos I a V do “caput” pela centésima parte do resultado da média aritmética

simples dos resultados satisfatórios obtidos nas ADIs durante a carreira.

§ 2° - Para fins de incorporação aos proventos dos policiais civis que não

alcançarem o número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do “caput”, o

valor do ADE será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do

ADE percebidas anteriormente à sua aposentadoria ou à instituição da pensão.

Art. 20-G - Para fins de cálculo do ADE, será atribuído ao policial civil não

submetido à ADI no ano de 2007 resultado correspondente a 70% (setenta por cento)

na referida avaliação.”.

Art. 13 - O art. 54 e os incisos II, VI e IX do art. 80 da Lei n° 5.406, de 16 de
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dezembro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 54 - As Delegacias de Polícia Civil de âmbito territorial e de atuação

especializada são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, e as Delegacias

Regionais de Polícia Civil e as Divisões de Polícia Especializada, por Delegado de

Polícia de, no mínimo, nível Especial.

§ 1° - A direção das Superintendências, dos Departa mentos de Polícia Civil de

âmbito territorial e atuação especializada, da Academia de Polícia Civil, do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, do

Instituto de Identificação, a Chefia de Gabinete da Polícia Civil e o cargo de Delegado

Assistente do Chefe da Polícia Civil serão exercidos exclusivamente por Delegados-

Gerais de Polícia, ressalvada a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, cuja

direção compete a ocupante de cargo de Médico-Legista ou de Perito Criminal que

esteja em efetivo exercício e no último nível da carreira.

§ 2° - A direção do Instituto de Medicina Legal e d o Instituto de Criminalística serão

exercidos, respectivamente, por Médico-Legista e por Perito Criminal que estejam em

efetivo exercício e no último nível da carreira.

(...)

Art. 80 - (...)

II - ter no mínimo dezoito anos;

(...)

VI - gozar de boa saúde física e mental, comprovada por:

a) avaliação psicológica, feita por meio de testes psicológicos;

b) exames biomédicos, visando comprovar a sanidade física;

c) exames biofísicos, feitos por meio de testes físicos específicos;

(...)

IX - ter, no caso de candidato à carreira de Investigador de Polícia, habilitação ou

permissão para dirigir veículo automotor, no mínimo, na categoria “B”;”.

Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 81 da Lei n° 5. 406, de 1969, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 81 - (...)

Parágrafo único - O aspirante a carreiras policiais civis que aceitar bolsa de estudo
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firmará termo de compromisso, obrigando-se a devolver ao Estado, em dois anos,

pelo valor reajustado monetariamente na forma de regulamento, sem juros, o total

recebido a esse título, bem como o montante correspondente ao valor dos serviços

escolares recebidos, no caso de:

I - abandono do curso sem ser por motivo de saúde;

II - não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado; ou

III - não permanecer na carreira pelo período mínimo de cinco anos após o término

do curso, salvo se em decorrência de aprovação e posse em cargo de carreira da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 15 - O art. 7° da Lei n° 5.406, de 16 dezembro  de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7° - São Órgãos Superiores da Polícia Civil:

I - Gabinete da Chefia da Polícia Civil;

II - Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária;

III - Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

IV - Academia de Polícia Civil;

V - Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

VI - Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

VII - Superintendência de Informações e Inteligência Policial;

VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 16 - Ficam revogados:

I - o art. 4°, o parágrafo único do art. 9°, o art.  11, a alínea “b” do inciso I do art. 19,

o art. 35 e o art. 36 da Lei Complementar n° 84, de  2005;

II - o art. 75 da Lei n° 5.406, de 1969.

Art. 17 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 2°, 21 a 26, 28 e 30 da Lei Complementar n° 84, de 25 de

julho de 2005)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS
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I.1 - Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Delegado de Polícia, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

I.2 - Estrutura da Carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Médico-Legista, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

I.3 - Estrutura da Carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Perito Criminal, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

I.4 - Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia

I.4.1 - Escrivão de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia I, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

I.4.2 - Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia II, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia I, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

I.5.2 - Investigador de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia II, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

ANEXO II
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(a que se refere o art. 6° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 5° da Lei Complemen tar n° 84, de 25 de julho de 2005)

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

IV. 1 - Delegado de Polícia:

a) a direção da unidade da Polícia Civil em que esteja em exercício;

b) a orientação, a coordenação, o controle e a fiscalização dos serviços policiais

civis no âmbito de sua circunscrição e das ações de investigação criminal para

apuração de infração penal, com autonomia e independência, para a busca da

verdade real;

c) a decisão sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;

d) a requisição, a quem de direito, das medidas necessárias à efetivação das

investigações criminais e a representação pela decretação de prisões, pela expedição

de mandados de busca e apreensão e a adoção de outras medidas cautelares no

âmbito da polícia judiciária, observadas as disposições legais e constitucionais;

e) a presidência dos inquéritos policiais, a lavratura de termos circunstanciados de

ocorrência e dos demais atos e procedimentos de natureza investigativa, penal ou

administrativa previstos na legislação;

f) a expedição de intimações e a determinação para condução coercitiva de

pessoas, na hipótese de não comparecimento sem justificativa, nos termos da

legislação;

g) a definição pela formalização do ato de indiciamento, fundamentando a partir dos

elementos de fato e de direito existentes nos autos;

h) a realização e a determinação da busca pessoal e veicular no caso de fundada

suspeita de prática criminosa ou cumprimento de mandado judicial;

i) a promoção de ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e

funcional de seus subordinados no que se refere ao conteúdo dos serviços

investigatórios, bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando

necessário, a requisição formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou

obscuridade em laudos, relatórios de serviço e outros;

j) a efetivação de ações para a realização do bem-estar geral e a garantia das
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liberdades públicas e o aprimoramento dos métodos e procedimentos policiais, além

da promoção da polícia comunitária e da mediação de conflitos que assegurem a

efetividade dos direitos humanos;

l) a gestão para atualização de dados e informações pertinentes à unidade policial

sob sua responsabilidade no âmbito dos sistemas em uso na Polícia Civil;

m) a decisão de avocar, quando conveniente e por ato motivado, inquéritos policiais

e demais procedimentos presididos por Delegado de Polícia de hierarquia inferior;

n) a permanente articulação técnico-científica entre a prova objetiva e a prova

subjetiva de que trata a legislação, para a maior eficiência, eficácia e efetividade do

ato investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;

o) o exercício da fiscalização relacionada à comercialização de produtos

controlados e ao funcionamento de locais destinados às diversões públicas e a

recepção e o acolhimento do aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais

e políticos em ambientes públicos, nos termos do art. 5°, XVI, da Constituição da

República;

p) a direção dos serviços de trânsito e a identificação civil e criminal no âmbito do

Estado;

q) a determinação para captura de infratores e o cumprimento de alvarás de soltura;

r) a participação no planejamento para a atuação integrada dos órgãos de

segurança e de justiça no âmbito de sua circunscrição.

IV.2 - Médico-Legista:

a) a realização de exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em

cadáveres e em vivos, para subsidiar a determinação da “causa mortis” ou da

natureza de lesões;

b) a realização de exames e análises pertinentes à identificação antropológica de

natureza biológica, no âmbito da medicina legal;

c) o diagnóstico, a avaliação e a constatação da situação de pessoa submetida a

efeito de substância de qualquer espécie, além da avaliação do seu estado psíquico e

psiquiátrico que vise ao esclarecimento que possa subsidiar a instrução de inquérito

policial, procedimentos administrativos ou processos judiciais criminais;

d) o cumprimento de requisições médico-legais no âmbito das investigações



____________________________________________________________________________
316

criminais e do exercício da polícia judiciária, com a emissão dos respectivos laudos

para viabilização de provas objetivas;

e) a sistematização dos correspondentes elementos objetivos no âmbito da

medicina legal que subsidiem a apuração de infrações penais, administrativas e

disciplinares, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e científica a ser

assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.3 - Perito Criminal:

a) a realização de exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à

física, química, biologia legal e demais áreas do conhecimento científico e

tecnológico;

b) a análise de documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para

apurar evidências ou colher vestígios, ou em laboratórios, visando a fornecer

elementos esclarecedores para a instrução de inquérito policial, procedimentos

administrativos ou processos judiciais criminais;

c) a emissão de laudos periciais para determinação da identificação criminal por

meio da datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, com a finalidade de

instruir procedimentos e formar elementos indicativos de autoria de infrações penais;

d) o cumprimento de requisições periciais pertinentes às investigações criminais e

ao exercício da polícia judiciária, no que se refere à aplicação de conhecimentos

oriundos da criminalística, com a elaboração e a sistematização dos correspondentes

laudos periciais para a viabilização de provas objetivas que subsidiem a apuração de

infrações penais e administrativas;

e) o exame de elementos materiais existentes em locais de crime, com prioridade

de análise, a orientação para abordagem física correspondente e a interação com os

demais integrantes da equipe investigativa;

f) a constatação da idoneidade e da inviolabilidade de local, bens e objetos

submetidos a exame pericial, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e

científica a ser assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.4 - Escrivão de Polícia:

a) a formalização dos atos e termos dos inquéritos policiais, dos termos

circunstanciados de ocorrência e dos demais procedimentos administrativos,
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observadas as técnicas pertinentes;

b) a realização da guarda e da conservação de livros, procedimentos, documentos

e objetos apreendidos no âmbito da polícia judiciária;

c) o exercício das atividades decorrentes da gestão científica de dados,

informações e conhecimentos pertinentes à atividade investigativa e ao cumprimento

de prisões;

d) a expedição de certidões acerca dos procedimentos policiais;

e) a certificação de autenticidade de documentos no âmbito da Polícia Civil;

f) o controle relacionado ao cumprimento de decisões na esfera da polícia judiciária,

para efetividade das ações policiais, e à observância dos prazos e formas

estabelecidos.

IV.5 - Investigador de Polícia:

a) o cumprimento de diligências policiais, mandados e outras determinações da

autoridade superior competente, a análise, a pesquisa, a classificação e o

processamento de dados e informações para a obtenção de vestígios e indícios

probatórios relacionados a infrações penais e administrativas;

b) a realização de busca pessoal, de prisões, de obtenção de elementos para a

identificação criminal, datiloscópica e antropológica de pessoas, no que se refere às

características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil do

submetido à investigação criminal, para a captação dos elementos indicativos de

autoria de infrações penais;

c) o desenvolvimento das ações necessárias para a segurança das investigações,

inclusive a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais até o

seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

d) a captação e a interceptação de dados e informações pertinentes aos indícios e

vestígios encontrados em bens, objetos e locais de cometimento de infrações penais,

inclusive em veículos, com a finalidade de estabelecer a sua identificação, elaborando

autos de vistoria e de constatação, descrevendo as suas características,

circunstâncias e condições, para os fins de apuração de infração penal;

e) a sistematização de elementos e informações para fins de apuração das

infrações penais, administrativas e disciplinares;
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f) a formalização de relatórios detalhados sobre os resultados das ações policiais,

diligências e providências cumpridas no curso das investigações;

g) a realização de inspeção, de operação e investigação policial, além da adoção de

medidas de suporte para a realização de exames periciais e médico-legais, quando

necessário, sob a coordenação e presidência do Delegado de Polícia.”.

ANEXO III

(a que se refere o § 1° do art. 7 ° da Lei Compleme ntar n° , de de de 2010)

TABELA DE CORRELAÇÃO DA CARREIRA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA

* - A tabela de correlação da carreira de Investigador de Polícia foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 6.7.2010.

Sala das Reuniões, 29 de junho de 2010.

Mauri Torres

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado

Mauri Torres, que recebeu o nº 2 e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno, será submetido a votação independentemente de parecer. A Presidência vai

submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.

260, inciso I, combinado com os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de

proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e

aos Deputados que ainda não registraram presença no painel que o façam neste

momento.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, solicitando a

inversão da preferência na votação, de modo que o Substitutivo nº 2 seja apreciado

em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam, permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o

Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes

- Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
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Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio

- Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 47 Deputados. Não houve voto contrário. Com a

aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1 e o vencido em

1º turno. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº

60/2010 na forma do Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.485/2010, do Governador do Estado,

que estabelece a estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental e dá outras providências. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1

ao vencido em 1º turno, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º

turno. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 4.485/2010 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Bom dia. Saúdo a todos e a todas. Mais uma vez,

parabenizo a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, categoria muito discriminada,

que infelizmente não é tratada com isonomia como as outras, inclusive as da força de

segurança pública. Mas é uma categoria que levanta a cabeça, vai à luta, se mobiliza

e exige respeito também. Realmente esse projeto foi fruto da construção dos dois

sindicatos, o Sindepominas e o Sindpol, que representam muito bem a categoria. São

conquistas históricas, reivindicadas há muito tempo pela categoria, mas temos de

avançar muito mais, principalmente na questão salarial. Este Estado tem uma das

maiores economias do País, o seu orçamento é de mais de R$40.000.000.000,00.
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Hoje um Delegado da Polícia Civil recebe menos que um Promotor paga de Imposto

de Renda, e com uma jornada de trabalho desumana. Quanto às outras carreiras, um

Investigador, um Detetive e um Escrivão, por exemplo, ganham muito pouco, se

compararmos seus vencimentos com os de outros profissionais em outros Estados da

Federação. Está na Constituição do Estado o pagamento de auxílio-periculosidade, o

que não saiu do papel. Se a profissão de policial civil, policial militar e bombeiro militar

não for de risco, nenhuma outra profissão é. E os outros Estados pagam auxílio-

periculosidade. Apresentamos várias emendas ao projeto, uma das quais referente ao

auxílio-periculosidade, e um projeto de nossa autoria está tramitando na Casa.

Retiramos todas essas emendas, conforme acordo do Bloco PT-PMDB-PCdoB com a

categoria, para adiantar e o projeto ser aprovado em 2º turno, como foi. Se não

tivessem sido retiradas as emendas, o projeto não teria sido aprovado na manhã de

hoje. Foi feito esse acordo junto ao Bloco: retiramos todas as emendas e vamos

reapresentá-las em outros projetos, futuramente, porque a categoria merece respeito.

Temos de avançar muito mais. Todos os Deputados desta Casa aprovaram esse

projeto, fruto de um acordo importante, que faz justiça, mas a categoria tem de

avançar mais, se comparada a outras, principalmente do ponto de vista salarial.

Depois de mais de 100 dias de greve, os Defensores Públicos conseguiram mobilizar-

se, pressionaram o governo e receberão em torno de R$12.000,00 de salário, fruto da

luta dessa categoria. Hoje a Polícia Civil está muito atrás em termos de remuneração,

se comparada a outras categorias no Estado. Grande número de servidores vão para

outras carreiras por causa dos baixos salários, sem contar as péssimas condições de

trabalho. Às vezes falta tudo em uma delegacia: computador, carro, equipamento. Por

isso precisamos avançar muito mais. Então, aprovamos alguns pontos do projeto.

Infelizmente, questionamos a publicação da aposentadoria após 25 anos de

contribuição para policial feminina da Polícia Civil, sem isonomia com a Polícia Militar,

da maneira como foi publicado o projeto. Questionamos; solicitamos à Secretária que

faça a mudança, porque não foi esse o combinado. Queremos isonomia, a mesma

aposentadoria da policial militar feminina, que é de 25 anos. Infelizmente, não foi o

que aconteceu na publicação. Então, estamos solicitando que seja refeita a

publicação por parte da Secretaria de Estado. Várias vantagens foram garantidas no
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projeto, como as relativas ao adicional de desempenho e a aposentadoria voluntária

de policial civil, e regras semelhantes às aplicadas no âmbito da Polícia Militar, como

a aposentadoria voluntária, que já deveria ser assim há muito tempo. Também foram

importantes a criação de quadros distintos para as carreiras de Investigador de

Polícia e de Investigador de Polícia II, de nível superior, a garantia de que o policial

civil com tempo para se aposentar tenha oportunidade de progredir na carreira - mais

uma vez, atendidas as condições especiais estabelecidas pela proposição; a criação

da carreira de Investigador de Polícia e a transformação das carreiras de Auxiliar de

Necrópsia e de Agente de Polícia; e a exigência do nível superior de escolaridade

para ingresso em todas as carreiras da Polícia Civil. O 3º grau era uma grande

reivindicação. Quero parabenizá-los e pedir que não parem, porque a luta começa

agora. Esse é um caminho de Minas em que demos o primeiro passo. Realmente, é

longo o passo que vocês deram, por isso é muito importante que continuem

mobilizados. Parabenizo de forma muito especial o Denílson Martins. Pode existir

alguém na categoria que defenda a polícia como o Denílson, mas mais que ele não.

O Denílson Martins é apaixonado pela categoria e pelo que faz e será um grande

Presidente do Sindpol. Parabéns a todos. Sem luta não tem conquista. Se houve

conquista, é porque houve muita luta. Parabéns.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionários da

Polícia Civil, abnegados policiais que integram essa corporação, que hoje tem total

respeito por parte da sociedade. Quem ganhou com esse projeto não foi a Polícia

Civil, mas a sociedade, porque uma polícia melhor remunerada, respeitada, com as

condições mínimas de trabalho irá prestar um serviço ainda mais eficiente à

população. Nessa luta de vocês, que ainda não terminou, porque não foi fixado

subsídio, não foi estabelecida uma regra clara para a aposentadoria das mulheres

que trabalham na Polícia Civil e não foi resolvida uma série de questões. Portanto,

esta Casa não faltará com a Polícia Civil, porque não tem faltado com a polícia em

Minas Gerais. Quanto aos administrativos dos policiais civis, que ganham míseros

salários, tivemos a compreensão do governo que resolverá essa questão o mais
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rápido possível. O Projeto de Lei nº 4.700 ainda continua em tramitação. Nós, da

Comissão de Administração Pública, apresentamos todas as emendas possíveis para

que a polícia recebesse reconhecimento por parte do governo. Em alguns momentos,

votei contra o governo e o farei sempre que estiver convicto de que o mais importante

são os servidores do Estado. Assim votarei, e o governo haverá de compreender.

Mas esta Casa conseguiu chegar a um consenso. Parabéns pela organização de

vocês e pelo trabalho incansável dos Drs. Monteiro, Joaquim, Edson e Gustavo e de

todos aqueles que se empenharam para que o processo pudesse aqui tramitar e ser

aprovado. Parabéns a vocês da Polícia Civil, que, ordeiramente, vieram para esta

Casa. Aliás, peço àqueles cujos carros não estão em estacionamentos que os retirem

o mais rápido possível para dar tranquilidade à população. Esta Casa estará

absolutamente atenta quando aqui estiverem em jogo os interesses maiores de Minas

Gerais e, neste momento, os interesses maiores de Minas Gerais passam pela

valorização da sua Polícia Civil, pela valorização do Delegado de Polícia. Não é

possível Delegado de Polícia ganhar o que ganha hoje; é um absurdo. Creio que o

Estado de Minas irá rever rapidamente essa remuneração. Tentamos até resolver

uma pendência, porque, se o Perito merece ganhar bem, o Delegado, que,

hierarquicamente, está numa posição superior, não pode ganhar menos. Ainda não

conseguimos resolver essas pendências. Continuaremos debruçados sobre os

projetos em tramitação nesta Casa. Faremos tudo o que estiver a nosso alcance, tudo

o que depender do PV e desta Casa como um todo. Conversei com o Líder do

governo, o Deputado Mauri Torres, que demonstrou um enorme cansaço em razão de

haver buscado, exaustivamente, uma solução para os problemas que se

apresentaram. Os senhores tenham a certeza de que estarei a postos para votar

sempre com o interesse de vocês, que se confunde com o interesse maior da

coletividade. Era o que tinha a dizer. Por isso votamos dessa forma, Sr. Presidente.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, como puderam perceber, votamos

favoravelmente ao projeto em 1º turno, ontem, e, hoje, em 2º turno. Terminamos uma

rodada de votação de projetos da educação, da Polícia Civil e da Secretaria de

Planejamento e Gestão. Quanto ao Projeto de Lei Complementar nº 60, cumprimento

todas as trabalhadoras e os trabalhadores dessa delicada área. Permitam-me
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cumprimentá-los nas pessoas do Denílson e do Toninho, que, constantemente, dia e

noite, em finais de semana, sempre se empenharam. Muitas vezes, nesta Casa,

buscaram entendimentos, esclarecendo a situação aos Deputados, mostrando a

importância da matéria. De igual forma, cumprimento o Francisco, que, de forma

insistente - o que é uma virtude -, representou o servidor administrativo, procurando

garantir-lhes direitos que ainda não foram atendidos de forma justa. Houve avanços

para os servidores administrativos? Houve. O único avanço foi a determinação de

data e de percentual de reajuste, que foi equiparado ao do pessoal da Polícia Civil.

Houve essa conquista, mas, em relação à jornada de trabalho e a outros direitos que

a própria Polícia Civil tem, os servidores administrativos têm uma situação ainda

muito frágil. O valor dos salários também é vergonhoso. Então, muito ainda temos de

fazer por eles. Cumprimento também o Dr. Joaquim, do institucional, que, dia e noite,

lutou, esclareceu, fez interlocução da categoria junto ao governo e aos Deputados.

Cumprimento o Dr. Edson, Presidente do Sindepominas. Nas pessoas desses

representantes, cumprimentamos todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores,

parabenizando-os pela luta. Votamos não a favor do governo, mas de uma conquista

de todos os trabalhadores da área, que realizam um trabalho delicado, enfrentam

situações difíceis, expõem a própria vida para resguardar a ordem social. O

fortalecimento da Polícia Civil é indispensável; o fortalecimento da Polícia Civil

significa enxergar essas mulheres e esses homens que lutam há tantos anos, porque

acreditam no Estado, porque têm amor pela sua profissão. E uma forma de valorizar

essas mulheres e esses homens, trabalhadoras e trabalhadores, é conceder-lhes

justa remuneração, do Delegado ao servidor administrativo. Dirijo-me, ainda, aos

colegas Deputados e Deputadas que não cansam de dizer que o governo federal

concentra tantos recursos em suas mãos, mas não conseguem enxergar que o

Estado de Minas Gerais, o governo do Estado onera os Municípios. Se não houvesse

dedicação dos Municípios, a situação da Polícia Civil seria de uma precariedade

ainda maior. O governo do Estado tem de garantir maior aparato, como veículos,

estrutura física e recursos humanos para essa instituição. Há ainda, Deputado

Sargento Rodrigues, servidores cedidos pela Prefeitura que trabalham na Polícia

Civil. Necessitamos de concursos para avançar, para atender melhor ao povo de
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Minas Gerais, valorizando os nossos jovens e garantindo uma carreira segura aos

trabalhadores da Polícia Civil. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, a

minha presença é apenas para justificar perante os Delegados Especiais a

impossibilidade, neste projeto, de incluir a garantia de que, ao se aposentarem,

possam manter os seus salários, mas foi combinado com a Secretária Renata

Vilhena. No princípio da próxima semana, uma nova mensagem será mandada pelo

governo para a Assembleia Legislativa. Quero ressaltar aos companheiros policiais

que temos trabalhado aqui na Assembleia Legislativa para reconhecer o valor dessa

categoria, mas não podemos segmentar esse apoio, pois ele é genérico. Toda a

Assembleia Legislativa se envolveu no processo. Muitos de nós ficamos até fora do

Plenário para negociar, para acertar detalhes, conversar e telefonar. O trabalho do

Deputado que não aparece muito é tão importante quanto o daquele que faz um belo

discurso. O PMDB entende, mesmo antes da formação do Bloco com o PT e com o

PCdoB, e tem defendido a categoria com intensidade, mas com a tranquilidade, com

o equilíbrio necessário. Há políticos sérios que querem, de fato, resolver o problema

em vez de apenas, demagogicamente, colocarem-se na defesa pública sem os

resultados consequentes, que são absolutamente necessários. Entendemos que

política tem de ter resultado. Não adianta ter apenas o discurso. Temos de fazê-lo

transformar-se em realidade. É pouco ainda o que conquistamos. Temos a certeza de

que a remuneração de toda a Polícia Civil, em todos os seus níveis, é uma questão

de Estado. É preciso entender que um Estado forte, um Estado bom, uma democracia

sólida só terão consolidação se os seus servidores, se a sua burocracia estável

estiverem dignamente remunerados para não termos aquela linha perigosa, aquele fio

de navalha entre o bandido e a polícia. É preciso dar dignidade à categoria para que

tenhamos a certeza absoluta de que essa categoria, que sofre tanto, terá

efetivamente os resultados. Sou de uma região onde a criminalidade diminuiu

significativamente, onde houve um trabalho investigativo muito grande. Tenho

defendido a ideia de que precisamos, nessa luta permanente para tentar juntar as

duas polícias, ter o cuidado de diferenciar o que é polícia judiciária do que é polícia de

campo. O trabalho ostensivo é uma coisa, o trabalho de inteligência, de investigação,
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de apuração, de encaminhamento de processo é outra. Temos de entender esse

aspecto e dar a todas as categorias uma remuneração digna, mas sem perder de

vista a necessidade de se fazer a separação de competências. Muito Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados. Queremos, primeiramente, cumprimentar as nossas galerias e o faço hoje

na pessoa do Jarrão, que se encontra a minha esquerda, companheiro da Homicídios

há muito tempo. Na pessoa dele cumprimento todos os demais companheiros da

Polícia Civil, que se faz presente não apenas na Capital, mas em todas as partes do

interior do Estado. Obviamente não poderia ser diferente, e é bom esclarecer aos

presentes o que foi obtido pela Polícia Civil de Minas Gerais na votação, em 2º turno,

do PLC nº 60. É importante que todos os companheiros saibam o que foi

conquistado. O núcleo do projeto é o 3º grau para ingresso nas carreiras iniciais, que

era uma demanda de 1984. Resgatei a ata daquele ano: na época contamos com a

participação do Sindepominas e do Sindpol. O Sr. Antônio Marcos Pereira, atual

Presidente do Sindpol, se encontrava presente. Ele está passando o bastão, mas

entrega o seu mandato com essa conquista. Também foi agregada a especial

trintenária dos finais das carreiras de Delegado, Perito, Médico-Legista, Investigador

e Escrivão de Polícia. Devo citar também a aposentadoria aos 25 anos. Quero

ressaltar esse ponto, porque, por nossa emenda apresentada na Comissão de

Constituição e Justiça, forçamos o governo a enviar proposta prevendo um

tratamento igualitário, já que os policiais militares já haviam adquirido o benefício com

a Lei Complementar nº 109. Agora é a vez dos policiais civis. Também por emenda

deste Deputado, ainda na Comissão de Constituição e Justiça, forçamos o Executivo

a enviar o Projeto de Lei nº 4.485. Dessa forma, à medida que a Polícia Civil receba

reajuste, o servidor administrativo também receberá, na mesma data e no mesmo

percentual, fazendo-se justiça à categoria. Fui abordado várias vezes por

companheiros servidores administrativos que estão nessa luta há quatro anos. Um

Agente de Polícia, um Delegado e um servidor administrativo, na mesma viatura, na

mesma seção, na mesma Delegacia, percebem determinado salário, enquanto um

companheiro no final de carreira recebe R$600,00, R$700,00 e tem 30, 32, 34 anos

de trabalho. Portanto, a diferença é gritante. A partir de agora haverá se iniciará a



____________________________________________________________________________
326

correção dessa disparidade. Aliado a isso, Sr. Presidente, ao longo desse período e

ainda nos dois últimos anos deste governo, conquistamos a aposentadoria aos 30

anos, a carreira jurídica e a pensão integral para pensionistas dos ex-Guardas Civis -

a Lei nº 17.137 é de minha autoria. Conquistamos recentemente a carreira jurídica

para os Delegados. Houve uma votação histórica e, inclusive, um coquetel

organizado pelo Sindepominas, com a participação do Sindpol e de todos os

companheiros da Polícia Civil. Hoje é um dia de muita alegria para a Polícia Civil de

Minas Gerais. Quero deixar claro que convivo com a alegria dos policiais civis de

Minas Gerais. Votamos a matéria ontem, em 1º turno, e houve 59 votos a favor e

nenhum contra. Aliás, eu disse aos dirigentes do Sindpol que teríamos mais de 50

votos a favor e nenhum contra. Hoje houve 47 votos a favor e nenhum contra. Quer

dizer, essa é a declaração de que todos os Deputados são favoráveis aos projetos de

interesse da Polícia Civil que chegam à Casa. Quero deixar meus cumprimentos a

todos os policiais civis de Minas Gerais, especialmente àqueles que tiveram o zelo de

vir aqui e participar. Somente nós que participamos de mobilização de servidor - e

falo isso em nome do Sindpol e do Sindepominas - sabemos como é difícil trazer um

companheiro para participar efetivamente do processo. Os que aqui se encontram

estão de parabéns. É óbvio, Sr. Presidente, como Deputado preocupado com todos

os servidores da segurança pública, esperamos que o PLC nº 61, que prevê o 3º grau

para os policiais militares, tramite nesta Casa da mesma forma que o PLC nº 60:

tranquilamente, com transparência e uma votação vitoriosa. Parabéns a todos os

policiais civis de Minas Gerais.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Mantenho a declaração de voto. Acho que o governo

teve 7 anos para olhar a questão da polícia e não serão 15 minutos que farão

diferença. Gostaria que a declaração de voto fosse mantida porque a falha foi do

governo, e não deste Deputado. É regimental que a declaração de voto prossiga.

O Sr. Presidente - Deputado Durval Ângelo, a Presidência solicita a sua

compreensão para agilizarmos os trabalhos.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, não sou compreensivo com um

governo que não foi compreensivo, durante sete anos, com a Polícia Militar.
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O Sr. Presidente - Deputado Durval Ângelo, diante da sua falta de compreensão,

vamos conceder a palavra para os Deputados declararem o seu voto e, em seguida,

passaremos à apreciação dos pareceres de redação final.

Declarações de Voto

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero saudar todos os policiais civis

presentes, principalmente os investigadores de polícia porque, se o meu pai estivesse

vivo hoje, seria investigador de polícia. Meu pai, que faleceu há dois anos, trabalhou

por muitos anos na polícia e não nos deu problema porque não deixou nenhuma

herança financeira ou material, mas deixou seus ensinamentos e o amor que teve

pelos filhos. Sr. Presidente, quero lembrar o trabalho da Assembleia Legislativa na

segurança pública, cuja Comissão tenho o prazer de presidir. Em 1997, já presidindo

uma Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Penitenciário, como Presidente,

e o Deputado Durval Ângelo como Vice-Presidente, lutamos muito para que os

policiais civis fossem retirados do trabalho de guarda de preso. Meu pai sempre dizia

que o policial investiga, ele não cuida de preso. Ele investiga para que realizar um

inquérito rico que possa levar aqueles que cometeram crimes à condenação. O

policial não tem tempo para cuidar de preso. Naquela época, aprovamos uma

legislação que dava um prazo de dois anos para que o governo retirasse todos os

policiais civis que estavam guardando presos para que eles pudessem fazer o seu

serviço de acordo com a Constituição, de acordo com os seus direitos e garantias

fundamentais, de acordo com a segurança pública. Naquele tempo nós apanhamos

bastante porque achavam que não poderíamos fazer aquilo. Aqui, discordando do

colega Durval Ângelo, acho que desde aqueles governos estamos aguardando que a

Polícia Civil receba o reconhecimento, que não é para a Polícia Civil, é para a

população de Minas Gerais. Se tivermos uma Polícia Civil equipada, se tivermos um

policial bem remunerado, se ele não estiver em desvio de função guardando preso -

lamentavelmente ainda temos 11 mil presos sob os cuidados dos nossos

investigadores e delegados da polícia - teremos uma polícia melhor. Tivemos um

grande avanço no nosso Estado. Como Presidente da Comissão de Segurança

Pública estamos indo a todos as regiões integradas de segurança pública e

parabenizo a Polícia Civil pelo trabalho que vem realizando. Há um número de
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inquéritos recorde no Estado de Minas Gerais. Onde estivemos, eu e a Deputada

Maria Tereza Lara, Vice-Presidente, com a Comissão de Segurança Pública vimos o

trabalho da polícia e vimos que vocês estão apertando os Juízes, que precisam julgar

os casos que vocês estão investigando. No final da minha fala e da minha declaração

de apoio total à Polícia Civil, convido todos para participar, nos dias 11, 12 e 13 de

agosto, no Plenário desta Casa, do fórum técnico “Segurança pública: drogas,

criminalidade e violência”. Foi isso o que vimos durante as visitas que fizemos às 18

Regiões Integradas de Segurança Pública de Minas Gerais: a polícia prende os

traficantes, mas, a cada dia, surge um novo devido à grande demanda por droga.

Contaremos com a presença do governo federal, que, lamentavelmente, é zero em

termos de segurança pública. Em nosso Estado, há baixo efetivo da Polícia Federal, e

a Polícia Civil está cuidando dos crimes federais, do tráfico de drogas e do

contrabando de armas. Há ainda um passivo efetivo da Polícia Rodoviária Federal.

Em uma das Regiões, observamos que havia um policial federal para cuidar de

500km. Sabemos - e vocês sabem ainda mais - que é por aí que entram as drogas e

as armas. Obrigado, Presidente, pela paciência. Gostaria de concluir, convidando

todos para esse fórum técnico a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de agosto, neste

Plenário. Vocês ajudarão muito com a sua presença. Parabéns à Polícia Civil. Envio

um abraço especial aos Investigadores de Polícia. Muito obrigado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, com todo o meu respeito e a minha

consideração a V. Exa., a questão que levantei é meramente regimental. Como o

Regimento protege nos Parlamentos as minorias, tem de ser cumprido. Quem sou eu

para discordar do meu amigo e irmão Deputado João Leite, com quem travamos

tantas jornadas a serviço do bem? Concordo com o que ele disse. É bom que esteja

claro que esse processo foi muito custoso. Os prazos eleitorais ajudaram; as

pesquisas, mais ainda. Evidentemente, o João tem razão: é uma luta anterior ao atual

governo. Em nome da verdade, temos de dizer isso claramente. Mas é preciso

esclarecer que ninguém deve sair daqui pensando que esta Casa votou uma

panaceia, um remédio para todos os males. Ainda há muitos problemas e

dificuldades, a começar pelos salários. A proposta não atende à questão salarial.

Alguém pode achar que, hoje se faz um divisor de águas e se inicia um novo tempo,
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que deixa todas as dificuldades no passado. Na hora em que um Delegado ou um

Agente de Polícia chegar à sua delegacia, verá que tudo, em tese ou no fundamental,

continua como está e poderá pensar que foi enganado pelo Poder Executivo ou pela

Assembleia Legislativa. Não quero fazer parte desses enganadores. Trata-se de um

primeiro passo, de um primeiro reconhecimento do fortalecimento da carreira jurídica

da nossa Polícia Civil. É bom que se diga também que, hoje, no interior do Estado a

polícia está sucateada. Não há combustível nem como reformar viaturas. É

vergonhoso entrar nas delegacias de Contagem e ver a situação de sua estrutura

física. São locais sucateados, insalubres. Houve um grande avanço, e este governo

contribuiu muito para tirarmos a Polícia Civil da guarda de presos - o João

reconheceu, e é correto -, mas as condições ainda são insalubres em muitas

delegacias. Há outra questão que quero mencionar: hoje a atividade de Polícia

Judiciária corre sério risco. Este Deputado, Presidente da Comissão de Direitos

Humanos, já fez quatro representações no CNJ relativas a Juízas que estão dando

poder de investigação - até de escuta telefônica - à Polícia Militar. Acompanhei um

caso, e, em sua defesa à minha denúncia no CNJ, a Juíza disse que não confia na

Polícia Civil. Ora, então ela prevaricou? Depois eu disse ao CNJ que deveria levantar

os motivos por que não confia. Ela condenou alguém? Agiu contra alguém? Imaginem

o absurdo de um Major da Polícia Militar encaminhar ao Juiz um pedido de prisão de

um traficante. Isso é um absurdo, uma ironia. Essa é uma situação de instabilidade

causada atualmente. O João é também defensor da minha tese e questionou: na hora

em que a Polícia Militar achar que vai cumprir o ciclo completo da atividade policial,

ao prender alguém, levará para onde? Levará para o quartel para acontecer o que

acontece? Quando a polícia ostensiva prende, tem que levar para a autoridade

judiciária, e um Delegado correto não pode aceitar encaminhar a pessoa para exame

de corpo de delito. Recentemente, ocorreu aquele caso triste em que um Tenente de

Medina, com outros policiais, ficaram cinco horas com alguns detidos. Não preciso

dizer de jeito nenhum que, quando chegaram lá, além da presença do Delegado,

precisavam ir para um hospital. Essa não é uma questão de picuinha, mas de defesa

do Estado Democrático de Direito. Ontem, Sr. Presidente, já estando em minha casa

para repousar, visto que durmo cedo, fui chamado pelo Sr. Presidente da Assembleia
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e pelo Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, que pediram a minha colaboração

na solução dos impasses. Disse-lhes claramente, em primeiro lugar, que era

necessário separarmos a discussão entre as duas polícias, separarmos os projetos e,

em segundo lugar, que era preciso demarcarmos a função constitucional de cada um.

E, depois de sair tarde da noite, do gabinete da Presidência da Assembleia, qual não

foi minha surpresa ao chegar aqui e encontrar as emendas incluídas no Projeto de Lei

Complementar nº 60. Perguntei ao Presidente que negócio era aquele, pois ele tinha

me tirado de casa - e eu durmo cedo - e eu tinha vindo para cá. Só aí, as emendas,

com o novo substitutivo, foram retiradas. Como diz Cecília Meireles, no Cancioneiro

da Independência, o preço da liberdade é a vigilância permanente. Então, saiam

daqui, mas saiam alerta, pois, do contrário, logo, logo, as coisas vão se confundir

muito neste Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Também quero cumprimentar todos os policiais

civis aqui presentes. Como disse o Presidente da nossa Comissão de Segurança

Pública, Deputado João Leite, percorremos todo o Estado e sempre, em todas as

Sispes, havia um Delegado, um profissional de segurança representando a Polícia

Civil. Queremos cumprimentar a Polícia Civil pelo seu trabalho, dizendo que uma

grande conquista foi a saída da Polícia Civil da guarda de presos. Sabemos que há

uma grande dificuldade no interior em relação ao número de efetivos e de

equipamentos, por isso precisamos avançar nisso. Nossa Comissão sempre tem

pontuado isso, requisitando esses direitos da Secretaria de Defesa Social e do

governo. Quero cumprimentar também o Sindpol, na pessoa do Denílson e do

Toninho e aqueles que têm lutado, durante todo esse tempo, pelos profissionais

administrativos. Cumprimento também o Dr. Marcelo, que foi meu aluno, e na pessoa

dele, todos esses Delegados. Quero deixar registrado aqui nosso compromisso, o

compromisso desta Casa em realmente apoiar as reivindicações justas e legítimas.

Em todas as regiões onde houve uma integração maior - e essa integração tem

crescido entre todas as polícias -, o resultado tem sido muito mais positivo.

Parabenizo aqueles que já estão trabalhando efetivamente para essa integração que

é muito importante para as polícias e para o povo de Minas Gerais. Um abraço.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final



____________________________________________________________________________
331

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 60/2010 e do

Projeto de Lei nº 4.485/2010 (À sanção.).

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, neste momento de muita alegria,

tendo encerrado na sua totalidade a votação dos projetos, aprovados em 2º turno,

aprovada a redação final, cabe apenas agora dizer aos nossos companheiros da

Polícia Civil que o Presidente da Casa, por meio dos atos formais, enviará a

proposição ao Governador para sanção. Portanto, do ponto de vista do Poder

Legislativo, a fatura está liquidada. Mas gostaria de dizer aos companheiros como

muitas vezes nós, Deputados, e os presidentes de entidades sofremos na

mobilização e na cobrança. Ontem eu disse desta tribuna ao Antônio Marcos Pereira,

Toninho Pipoco - e faço questão de lhe passar uma cópia - que essa ata foi assinada

no dia 8/6/2004 por todas as entidades de classe da Polícia Militar e da Polícia Civil,

pelo Secretário de Governo, o Desembargador Lúcio Urbano, o Deputado Alberto

Pinto Coelho - hoje, Presidente e, à época, Líder de Governo nesta Casa -, o Cel.

Sócrates, o Cel. Osmar Duarte Marcelino, o Dr. Otto Teixeira Filho, o Cel. Hélio dos

Santos Júnior, o Luís Flávio Sapori, o Agílio Monteiro. Tal ata retrata como a luta é

difícil, como é difícil mobilizar os companheiros para participar. Disse aqui ontem que

iria resgatar tal ata. Já naquele momento, defendíamos o terceiro grau, pois ela

também está assinada por mim. Então esse é um processo de luta. Muitas vezes, o

companheiro vai ao Sindicato e pressiona o Presidente do Sindpol, alegando que não

estão fazendo nada, que estão devagar, mas não é assim. A luta é contínua.

Construir é difícil, e é preciso que os companheiros tenham consciência da dimensão

dessa tarefa. Estão aqui os servidores administrativos, que podem dizer o quanto

sofreram nesta Casa, buscando um espaço para serem reconhecidos. Esse é o

primeiro tópico. O segundo tópico é para dizer aos companheiros policiais que quem

falará aqui não será mais o Deputado, mas o Sargento de Polícia. Essa história de

Itaobim não aconteceu bem assim. Uma Promotora em estágio probatório e o Juiz

pediram, de forma covarde, a prisão preventiva de sete policiais militares, sendo um

1º-Tenente, 4 Cabos e 2 soldados. No atendimento de uma ocorrência, dois menores,
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dois anjinhos de 17 anos, deixaram a vítima, numa ocorrência, paraplégica. A vítima

mesmo ninguém... Gostaria que o Deputado Durval Ângelo tivesse um pouquinho

mais de educação e respeitasse o Regimento Interno. A fala de V. Exa. aqui parece

ser muito bonita, mas temos muitos companheiros da Polícia Civil que sofrem por

acusações inverídicas, indevidas sobre crime de tortura. Essa lei esdrúxula que o

Congresso votou com a esquerda... Temos Agentes, Escrivães, Peritos, Delegados e

bacharéis em Direito que sabem do que estamos falando. Essa lei é a coisa mais

esdrúxula e qualquer um pode ser indiciado por crime de tortura. Temos muitos

policiais civis sofrendo com isso no Estado. Gostaria que minha fala fosse respeitada.

Essa mesma postura foi adotada por um Promotor em Itajubá. Ele denunciou 9

policiais militares e 5 policiais civis, inclusive o Delegado Regional. Ocupamos esta

tribuna de forma brava e respeitosa para dizer que não aceitamos o que vêm fazendo

com a Polícia, seja civil, seja militar. Na hora de correr atrás do prejuízo, de encarar

bandido, de morrer na mão de bandidos ninguém se lembra do policial. O

companheiro Roberto, que veio na Comissão, ficou paraplégico e ninguém lembra.

Da mesma forma, ninguém lembra do agente penitenciário que está na cadeira de

rodas. Em Sete Lagoas, ele tomou um tiro na frente do Promotor e do Juiz. Quem se

lembra deles? Não se iludam com esse discurso. Não disse, nunca disse e nem irei

dizer que as pessoas devem torturar, mas como pode uma Promotora, em estágio

probatório, arvorar-se na condição de grande defensora e dizer que de um lado tem

direitos humanos e de outro não tem? Ilustre Deputado Durval Ângelo, já disse e

repito: para defender direitos humanos é preciso respeitar direitos humanos. Nós,

policiais de Minas, não temos nosso direito respeitado.

O Deputado Domingos Sávio - Cumprimento todos os policiais civis de Minas

Gerais, lideranças sindicais do Sindepol e do Sindpol. Este é um momento de grande

vitória não só para a categoria, mas para o povo mineiro. É um avanço institucional. O

Governador Anastasia tem mostrado sua seriedade e compromisso com a segurança,

desde quando era Secretário de Estado, pois passou também pela Secretaria de

Defesa Social. Ele sempre teve, até por ser servidor público, um permanente

compromisso ao lado do Governador Aécio Neves. Isso é fácil de perceber, mas é

claro que a Oposição não quer enxergar, fazendo questão de trazer colocações
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absolutamente sem fundamento. Nós tivemos avanços significativos como a

ampliação do número de policiais civis e militares, estruturação de carreira e outros.

O projeto é de autoria do Governador Anastasia, que cumpre seu compromisso com

esta Casa. Houve um momento muito bonito, que foi o das lideranças, dos servidores

participando na aprimoração do projeto a fim de garantir o avanço na carreira de

Delegados e dos investigadores. Defendi o terceiro grau para os Agentes de Polícia,

agora investigadores, há 4, 5 anos. Trabalhamos uma emenda que na época não

prosperou, mas já fazíamos essa defesa, porque é bom para a Polícia Civil e para a

sociedade ter uma carreira em que haja valorização do policial. A sociedade ganha

com isso porque terá um serviço cada vez mais qualificado, inclusive com o ingresso

de profissionais com nível superior e depois com a carreira jurídica no caso dos

profissionais da polícia judiciária, que é a nossa Polícia Civil. Esse compromisso

permanente de valorização da Polícia Civil tem que continuar. Hoje foi apenas um

passo, mas precisamos dar outros. Os servidores administrativos precisam ser

valorizados. Temos que continuar fazendo a equiparação salarial. Cria-se a carreira

jurídica, mas tem que haver avanço na questão salarial. Isso será passo a passo.

Vocês estão mostrando maturidade em compreender isso, em estar conosco, base de

governo, dando cada passo na direção de uma carreira estruturada. É claro que nós,

que queremos harmonia entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Bombeiros, nós que

temos um governo que se empenhou na integração dessas forças de segurança,

temos que ter, simultaneamente, a valorização da carreira dos militares. Não há

dúvida de que aprovaremos isso. O Projeto de Lei Complementar nº 61, que está

tramitando, também cuida de valorizar a carreira dos policiais militares. É assim que

melhoraremos o Estado de Minas Gerais, com seriedade, dando um passo de cada

vez e com responsabilidade. O governo do Estado assume e cumpre os

compromissos com responsabilidade. Isso é fundamental. A conquista é do servidor

público, mas também da sociedade. Conseguimos - e, quando digo nós, refiro-me à

Polícia Civil, à Polícia Militar e, é lógico, à estrutura pública de Minas Gerais - baixar

os números de crimes violentos aos níveis de 10 anos atrás. Enquanto a violência

está aumentando no Brasil e no mundo, conseguimos reduzi-la. A violência ainda é

muito alta, é terrível, mas conseguimos melhorá-la porque há um trabalho vigoroso e
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uma polícia boa, competente e séria, que tem que ser valorizada. Hoje demos um

passo importante; o Governador cumpriu o compromisso, enviou o projeto de lei; a

Assembleia se reuniu, se esforçou para não perder o tempo legal da Lei de

Responsabilidade Fiscal, e votamos o projeto em 1º e 2º turnos. Nós, do PSDB, não

só votamos, mas trabalhamos. Desde o primeiro momento, estivemos presentes em

todas as Comissões, levando o nosso apoio. Fica o nosso abraço a todos os policiais

civis, a todas as forças de segurança, à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao Bombeiros

Militar e o nosso compromisso de que essa caminhada não termina aqui. Esse é um

passo importante. Precisamos continuar trabalhando para a efetiva valorização. Para

que isso seja pleno, é importante que o governo federal faça a sua parte. Está lá a

Proposta de Emenda à Constituição nº 300. É necessário que seja aprovada e

também que haja dinheiro federal para a segurança nos Estados, para complementar

o orçamento e para pagar salário digno a todos os policiais em todos os Estados da

Federação.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de começar pelo final das palavras do

Deputado Domingos Sávio em relação à Proposta de Emenda à Constituição nº 300.

Estou acompanhando de perto; estou presente em todas as mobilizações feitas em

Brasília. É uma reivindicação justa dos policiais para se fixar o piso salarial dos

policiais do Distrito Federal. O governo federal tem que reconhecer que a pressão

está muito grande. O Deputado Federal Elismar Prado foi membro da comissão

especial que aprovou a proposta de emenda à Constituição. Agora, o grande entrave

é a pressão dos Governadores, que não aceitam a aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 300. Quero apresentar um exemplo similar: existe uma

legislação federal que estabelece piso nacional para os servidores da educação de

R$1.312,00, mas o Estado de Minas Gerais não a cumpre. Da mesma forma, a

Emenda nº 29 garante o percentual a ser aplicado na área da saúde. Às vezes há

consenso em Brasília, mas há uma pressão muito grande dos Governadores, que

articulam com os Deputados de seus Estados, se mobilizam e não deixam o projeto

ser aprovado. Foi isso que ocorreu com a reforma tributária, por isso ela não

acontece; e foi isso que aconteceu com a Proposta de Emenda à Constituição nº 300.

Os Governadores, inclusive o de Minas Gerais, são contra a aprovação da Proposta
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de Emenda à Constituição nº 300 e também são contra o piso nacional, que já é lei,

mas infelizmente não cumprida. Nesta semana, aprovamos o projeto para os

servidores da educação, o novo subsídio, que não é piso remuneratório, acabando-se

as vantagens e os direitos históricos adquiridos pelos servidores em alguns casos,

quando estão no meio e no final da carreira. É preciso haver modificações que sejam

boas para todos, e não só para alguns. Parabenizo os servidores administrativos e os

policiais civis do Estado de Minas Gerais, que deram uma grande lição ontem e hoje

na Assembleia Legislativa. Tenho a maior convicção e compreensão de que, se os

policiais não tivessem lotado as galerias, se não tivessem ocupado os corredores da

Assembleia Legislativa, infelizmente o projeto não teria sido aprovado. Foi aprovado

felizmente, porque os servidores estavam aqui para garantir seus direitos. É assim

que funciona o parlamento e os governos do nosso país. Eles funcionam na pressão.

Se o projeto foi aprovado, houve pressão. Foram aprovados vários pontos que fazem

justiça aos funcionários de terceiro grau, aos Delegados, à carreira. De certa forma, o

projeto valoriza os policiais civis que são muito discriminados. Aprovamos o projeto

mas temos muito ainda a fazer. Sempre gosto de comparar a economia de Minas

com o valor que recebem os servidores de Minas e de outros Estados. Há uma

diferença muito grande, uma injustiça com os servidores públicos de nosso Estado.

Tive possibilidade de conversar com vários servidores que nos mostraram o

contracheque indignados. O governo não fez o que prometeu. Não precisava

prometer, mas, se prometeu, tem de cumprir. O que prometeu? O governo prometeu,

na sua campanha eleitoral para reeleição, que, em Minas Gerais - ele iria garantir

como uma prioridade -, os servidores públicos seriam os mais bem valorizados e

remunerados do País. Mas não foi isso que aconteceu. O que vimos foi o projeto

chegar aqui a toque de caixa, às vésperas das eleições. O partido do atual

Governador já fez suas convenções partidárias. Por que não foi aprovado antes? Por

que não houve vontade política para aprovar antes? Só foi aprovado agora porque

houve uma grande pressão do Sindepominas e do Sindpol. Quero, mais uma vez,

reconhecer o trabalho do Denílson Martins, um grande defensor da Polícia Civil do

nosso Estado. Quero parabenizá-lo. Sempre falo que pode ter alguém que defenda a

Polícia Civil como o Denílson, mais que o Denílson, é muito difícil. Quero parabenizar
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também o Toninho, o Presidente do Sindpol. O Denílson vai assumir a Presidência

agora. O Toninho também ajudou a mobilizar a categoria junto com o Sindepominas,

garantindo a presença dos policiais aqui. Duvido, duvido que o projeto teria sido

aprovado hoje se as galerias não estivessem cheias. Duvido. O projeto foi aprovado

porque houve a mobilização e a pressão de vocês. Se não estivessem aqui, o projeto

não teria sido aprovado. Há muito mais coisas a fazer. Para isso, é fundamental a

união da categoria. É muito importante a união da categoria. Quero parabenizar

também todos os Deputados, da Oposição e da base de governo, que votaram

favoravelmente ao projeto. Mas insisto em dizer que, sem luta, não há conquistas,

não há vitórias. O projeto só foi aprovado porque houve pressão dos servidores. A

luta tem de continuar. Aliás, ainda há a luta pelo auxílio periculosidade. Vamos lançar

o desafio para a categoria, independentemente de partido político: não votem no

candidato a Governador que não assumir o compromisso com a categoria de instituir

o auxílio periculosidade para os servidores da segurança pública. Esse auxílio já está

na Constituição do Estado, mas não é cumprido. Parabéns. A luta continua. Muito

obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei muito breve até pelo

adiantado da hora. Primeiramente, quero parabenizar a categoria dos policiais civis

por mais essa conquista. É interessante, Sr. Presidente, quando bons projetos de

segurança pública são aprovados na Casa, mesmo sendo de iniciativa do governo,

não é dado a ele o crédito que é necessário. Esse projeto foi encaminhado pelo

Governador do Estado, foi colocado na pauta pelo Presidente da Assembleia

Legislativa, que define a pauta de votação, que tem boa relação com o governo. O

projeto teve o aval e a anuência do Líder do governo. Tudo isso foi feito. Fica clara,

na verdade, a boa vontade do governo do Estado em continuar melhorando a

estrutura, a remuneração e a situação dos policiais civis e militares de Minas Gerais.

Foram inúmeras as conquistas durante esses sete, oito anos de governo. É claro que

ainda há muito por fazer. Abro um parêntese para dizer que os policiais civis deram

um excepcional exemplo de como se deve mobilizar uma categoria. Devem continuar

mobilizados por meio de seus sindicatos e associações de classe, para que possam,

de forma democrática, continuar reivindicando e buscando mais espaço e melhoria
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para a categoria ao longo dos meses e anos que virão pela frente. É bom que fique

claro, pois os policiais civis têm de entender - e tenho certeza de que entendem - que

essa conquista só foi possível porque o governo do Estado se predispôs a

encaminhar o projeto para esta Casa. Do contrário, não estaríamos aqui, agora,

comemorando essa votação. Esse não é um ganho de um, dois, três, quatro ou cinco

parlamentares, mas desta Casa e de vocês, pelo trabalho que vêm desempenhando.

Hoje a classe de vocês carrega uma responsabilidade muito grande. A maior

reivindicação da população mineira - e por que não brasileira - é a melhoria da

segurança pública. Os governos têm de ter consciência de que é preciso valorizá-los

para atender aos anseios não só da classe de vocês, mas também de toda a

comunidade que luta, briga e quer melhor segurança pública. Mas é preciso que o

governo federal dê também a sua parcela de contribuição à segurança pública do

nosso país, coisa que não vem acontecendo. A PEC nº 300 está tramitando no

Congresso Nacional e, como aqui, o governo federal tem ampla maioria. Só

conseguiremos aprovar a PEC nº 300 se houver vontade, disposição e determinação

do Sr. Presidente da República, o que até hoje não existiu. E mais que isso, os dois

Governadores, Aécio e Anastasia, estão roucos de solicitar verbas para segurança

pública ao governo federal. Tudo o que foi construído e feito pela segurança neste

Estado, nos últimos oito anos - e esse não é um discurso político, mas um fato -, foi

realizado com dinheiro do caixa estadual. Não houve investimento de um centavo

sequer do governo federal em qualquer ação de segurança pública no Estado de

Minas Gerais. Vamos acabar com a demagogia; vamos largar a política de lado e

trabalhar com fatos e números: é fato que a segurança avançou muito nos últimos

oito anos e que isso é fruto do empenho, do trabalho e da dedicação dos policiais

civis e militares e também do governo do Estado. Mas não podemos dizer o mesmo

do governo federal, infelizmente. Torço para que o Sr. Presidente da República tenha

coragem para sinalizar a aprovação da PEC nº 300 e comece, pelo menos nos

últimos três meses do seu mandato, já que agora não pode mais haver repasse por

causa da Lei Eleitoral. Porém, no final de outubro e início de novembro, quando

encerrarmos as eleições, que ele possa repassar algo para a segurança pública do

Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, demais Deputados, gostaria tão

somente de deixar clara neste momento a visão da realidade dos fatos, e não a visão

deturpada deles. Na quinta-feira passada, ficamos aqui até as 2 horas da manhã

aprovando e consagrando o projeto que concedeu aumento aos profissionais da

educação do Estado de Minas Gerais. V. Exa. esteve presente e viu o esforço que

esta Casa fez para que pudéssemos dizer sim ao projeto que o Governador do

Estado enviou para esta Casa, aumentando o piso dos servidores da educação de

Minas Gerais para R$1.360,00. Na semana anterior, eram exibidos contracheques de

R$400,00, R$500,00, R$600,00, R$700,00. Cabe aqui uma ressalva, Sr. Presidente:

na manhã de hoje, uma das emissoras de rádio mais importantes de Minas Gerais fez

o comentário de que os servidores da educação têm muito a comemorar pelo projeto

do Governador que a Assembleia aprovou na semana passada. Terminaram a frase

dizendo que é um projeto espetacular. Claro que cabe ressaltar que vamos debater o

Plano Decenal da Educação e poderemos melhorar a qualidade do trabalho e,

principalmente, a remuneração dos servidores da educação. Estou falando agora da

educação, e, há pouco, participei com muito orgulho da votação que reajustou os

vencimentos dos servidores da Polícia Civil, reconhecendo o trabalho que fazem em

Minas Gerais. Estou tecendo esse comentário porque vale a pena dizer, Sr.

Presidente, especialmente para quem nos assiste pela TV Assembleia; para você,

que agora está em casa, em seu horário de almoço, ou está em seu trabalho e nos

assiste, nos vê e nos ouve através da TV Assembleia: o Tribunal Superior Eleitoral

está determinando, e vamos cumprir o projeto ficha suja: candidato que tenha

processo transitado em julgado não vai poder se candidatar. Esse processo deveria

também passar pelos partidos que queiram atuar exclusivamente com o intuito de

deturpar, de diminuir ou de esconder a verdade e colocar uma outra situação, para

que possam tirar proveito nesta Casa. Infelizmente, já está acontecendo, porque

estamos no período eleitoral. Aconteceram e estão acontecendo as convenções. Dia

cinco, os candidatos vão registrar suas candidaturas e em breve estarão na rua,

distribuindo santinhos, pedindo votos, pintando muros, pintando o sete. Mas nesta

Casa a população de Minas Gerais deveria receber o respeito de todos nós, de forma

igualitária. Tratar você, eleitor, com respeito, passar a verdade dos fatos é obrigação
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de todo parlamentar. Não me calarei. Quando aqui estiver presente e ouvir algum dos

membros desta Casa mudando a verdade, estarei na defesa, não só de partido ou de

candidato a governo, mas também dos interesses maiores de Minas Gerais, para que

possamos, em casa, receber a verdade nua e crua, doa a quem doer. A aprovação de

hoje merece festa. O Deputado que me antecedeu, Gustavo Valadares, bem disse

que ainda temos muito que caminhar, mas deixo algumas perguntas para você,

telespectador que me vê agora: Qual a participação do Presidente? Qual a

participação do governo federal na segurança pública de Minas Gerais? Quem tem

feito as despesas? Quem tem pago a conta? Somos nós, o povo de Minas Gerais,

sozinhos. Sei que precisamos melhorar. Foi dito agora: “Mas não podemos dizer que

houve um avanço e tanto na aprovação do projeto de hoje”. Claro que houve. Claro.

Os servidores da Polícia Civil que estavam presentes parabenizaram, aplaudiram a

Assembleia, os companheiros. Enquanto isso, outros vêm aqui, depois de aprovado,

simplesmente dizer que cabe mais, que tem de ser mais. Claro que tem. Seja

Prefeito, como fui; saiba onde é o caixa. Claro que tem de dar valor. Eu vou dar valor,

vamos trabalhar, mas não é desfazendo uma coisa feita que arrumaremos uma coisa

melhor. Vamos parabenizar quem merece. Vamos agradecer ao Governador

Anastasia pelo envio desse projeto, que é dele, que é de Minas Gerais. Quero me

solidarizar com a Polícia Civil, que respeito e admiro. Solidarizo-me com o sentimento

dos Delegados, com todos os servidores da Polícia Civil, que nas pesquisas está

sempre em lugar de destaque, graças à confiabilidade e ao trabalho prestado. Não

vamos diminuir quem merece valor. Ao governo do Estado, enviamos nosso

agradecimento pelo projeto. À Polícia Civil, digo que esperamos continuar lutando

juntos, para novas conquistas, mas nunca esquecendo de agradecer o que está

sendo feito. Muito obrigado, Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses e Ruy Muniz (substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por

indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica o

recebimento de correspondência do Prefeito Municipal de Oliveira, Ronaldo Resende,

solicitando seja encaminhada ao Senado Federal manifestação de apoio à aprovação

do projeto que prevê a redistribuição dos “royalties” do petróleo igualitariamente aos

Municípios brasileiros, conforme emenda apresentada pelos Deputados Federais

Ibsen Pinheiro e Humberto Souto. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita a

realização de audiência pública em Conceição do Mato Dentro para discutir os

impactos provocados pela mineração nesse Município e região. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Célio Moreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Fábio Avelar,

membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e o

Deputado André Quintão, membro da Comissão de Participação Popular. Está

presente, também, o Deputado Wander Borges. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater

questões relativas à Mata do Inferno, tais como sua denominação, demarcação,

registro, preservação e destinação ao uso público, e discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Júnia Cibele, Secretária Municipal de Meio Ambiente de Sabará, representando

o Sr. William Lúcio Goddard Borges, Prefeito desse Município; Terezinha Berenice de

Souza Van Stralen, Vereadora à Câmara Municipal de Sabará; e Ubaldina Maria da

Costa Isac, Coordenadora do Núcleo de Licenciamento Ambiental, representando o

Sr. Alison José Coutinho, Superintendente do Ibama em Minas Gerais; os Srs.

Antônio Caminhas Fasceane Júnior, advogado, representante da Comissão

Urbanística da OAB, representando Mário de Lacerda Werneck Neto, Presidente da

Comissão de Direito Ambiental da OAB-MG; e Luiz Roberto Nascimento Silva, Diretor

da União Rio Empreendimentos S.A.; e as Sras. Haydée Cardoso de Araújo,

Coordenadora do Movimento SOS Mata do Inferno; e Cynthia Silveira Pimentel,

Promotora de Justiça, Coordenadora da Promotoria de Justiça Metropolitana de

Habitação Urbanística, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado André Quintão, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - André Quintão.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e
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os Deputados Elmiro Nascimento e Zé Maia (substituindo o Deputado Walter Tosta,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elmiro Nascimento,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

4.530, 4.534, 4.535, 4.539, 4.542, 4.544, 4.545, 4.551, 4.553, 4.556, 4.567, 4.570,

4.572 e 4.573/2010 (Deputado Elmiro Nascimento); 520 e 723/2007, 2.305/2008,

4.262, 4.336, 4.345, 4.490, 4.493, 4.494, 4.504, 4.505, 4.519, 4.520 e 4.522/2010

(Deputado Ivair Nogueira), todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.775/2009, 4.261, 4.419,

4.430 e 4.433/2010 (relator: Deputado Ivair Nogueira); e 4.480/2010 (relator:

Deputado Walter Tosta), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.237, 6.264,

6.265 e 6.266/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.063/2009, 4.280,

4.313, 4.314, 4.323, 4.324, 4.325, 4.341, 4.342, 4.353, 4.358, 4.375, 4.377, 4.393 e

4.394/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados: Sargento Rodrigues em

que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão, em conjunto com a

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para debater as alterações na

grade curricular da Faculdade Pitágoras que preveem substituição de aulas

presenciais por aulas virtuais, bem como as consequências dessas alterações para

alunos e professores; Padre João em que solicita seja realizada audiência pública

para discutir o Projeto de Lei nº 642/2007, que institui a Política Estadual de Apoio às
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Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens e dá outras providências,

ampliando a participação e a contribuição dos diversos atores sociais envolvidos no

tema para o aperfeiçoamento do referido projeto; e Weliton Prado (6), em que solicita

sejam encaminhados pedidos de providências aos Srs. Luiz Paulo Teles, Ministro da

Justiça; Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores; Emanuel Fernandes,

Deputado Federal e Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa

Nacional; Eduardo Azeredo, Senador e Presidente da Comissão de Relações

Exteriores e Defesa Nacional; Juiz Brock Hornby; e Antônio de Aguiar, Secretário-

Geral do Itamaraty, com vistas à realização dos esforços necessários para que se

estabeleça, entre os Estados Unidos da América e o Brasil, acordo de extradição em

favor da brasileira Raquel Maria Rabelo e de sua família. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Maria Tereza Lara - Padre João.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Vanderlei Miranda e João Leite (substituindo o Deputado Marcus

Pestana, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João

Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado no 2º turno o parecer

pela aprovação, na forma do vencido no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2009

(relatora: Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.428, 4.429, 4.436, 4.476 a 4.478/2010,

que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.210 e 6.213/2010. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 4.016/2009; 4.252, 4.294, 4.300, 4.352 e 4.410/2010.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos da Deputada Gláucia Brandão (4) em que solicita seja

realizada reunião com convidados destinada a divulgar para administradores,

diretores financeiros, contadores de empresas contribuintes do ICMS e seus

conselhos representativos, como o Conselho Regional de Administração e o

Conselho Regional de Contabilidade, os mecanismos de incentivo fiscal às pessoas

jurídicas que apoiam projetos culturais no Estado; seja encaminhada ao Congresso

Nacional sugestão de alteração do Código Penal Brasileiro, prevendo-se

agravamento de pena para os tipos penais de furto, roubo e demais crimes contra o

patrimônio quando se tratar de condutas lesivas ao patrimônio cultural do País; seja

solicitada ao Ministério Público do Estado a disponibilização do material contido no

“site” dessa Instituição, no Portal do Patrimônio Histórico e Cultural, especialmente o

que se refere à Campanha de Recuperação de Peças, bem como a carta conclusiva

do 1º Seminário “Preservação do Patrimônio Cultural Sacro: Responsabilidade e

Ações”, para divulgação por esta Casa; e seja solicitada ao Presidente da Fundação

TV Minas Cultural Educativa - Rede Minas - a disponibilização dos videotapes sobre

peças sacras desaparecidas exibidos nos intervalos da programação da emissora,

para divulgação por esta Casa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
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REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/6/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Wander Borges e Adelmo Carneiro Leão (substituindo a Deputada Cecília

Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo

Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de

ofícios do Sr. Agnaldo Perugini, Prefeito Municipal de Pouso Alegre, publicados no

“Diário do Legislativo” de 10/6/2010. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de

Lei nº 4.578/2010, em turno único, para o qual designou como relatora a Deputada

Cecília Ferramenta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº

4.578/2010, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 6.256/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Ruy Muniz e Paulo Guedes (4), em que solicitam seja encaminhado ao

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências

com vistas à agilização do licenciamento ambiental da Barragem Guarda-Mor, no

Distrito de Riacho da Cruz, em Januária; seja encaminhado ao Ministro do

Planejamento, Orçamento e Gestão pedido de providências com vistas à inclusão, no

orçamento da União para 2011, de recursos financeiros para que a Companhia de

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - Codevasf - viabilize a

construção da Barragem Guarda-Mor; seja encaminhado ao Presidente da Codevasf

pedido de providências a fim de que se incluam no orçamento de investimento dessa

Companhia recursos para a construção da Barragem Guarda-Mor; e seja
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encaminhado ao Prefeito Municipal de Januária pedido de providências para a

regularização das terras das comunidades que receberão os benefícios do Programa

Água para Todos, da Codevasf; Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Laís Fonseca dos Santos, titular da Superintendência

Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas -

Supram Norte -, pelo empenho no processo de desburocratização do licenciamento

ambiental nessa região; Wander Borges, em que solicita seja realizada audiência

pública em Sabará, com a finalidade de debater a implantação de linha de ônibus

entre Belo Horizonte e o Bairro Paciência; o ato administrativo que determinou a

instalação de radares no trecho da Rodovia MGT-262 próximo ao Bairro Nações

Unidas; e a proposta de reavaliar a velocidade permitida e de cancelar as multas

aplicadas nesse local, tendo em vista a deficiência de sinalização; e Carlos Gomes,

em que solicita seja realizada audiência pública destinada a debater os aspectos

legais e o impacto da municipalização do licenciamento ambiental para os Municípios.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2010.

Paulo Guedes, Presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/6/2010

Às 19h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Gilberto Abramo, Padre João, Sebastião Costa e Antônio Júlio,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio

Carlos Arantes, Weliton Prado, Carlos Gomes e Carlin Moura. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
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A seguir, comunica o recebimento de correspondência do Deputado André Quintão,

Presidente da Comissão de Participação Popular, em que indica o Deputado Eros

Biondini para participar das discussões do Projeto de Lei nº 4.689/2010. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 4.689/2010 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Sebastião Costa). Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei

Complementar nº 60/2010, no 1º turno, que conclui pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, são recebidas as

Propostas de Emenda de nºs 1 a 5, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, e nº

6, de autoria do Deputado Weliton Prado, sendo que as Propostas de Emenda nºs 1 e

2 estão contempladas no parecer. Encerrada a discussão, o Presidente submete à

votação o parecer, salvo as propostas de emenda apresentadas, o qual é aprovado.

A seguir, informa que as Propostas de Emenda nºs 1 e 2 estão prejudicadas por

estarem contidas no parecer aprovado e submete à votação as Propostas de Emenda

nºs 3 a 6, que são rejeitadas. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno,

do Projeto de Lei Complementar nº 62/2010 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator:

Deputado Sebastião Costa); e do Projeto de Lei nº 4.485/2010 com as Emendas nºs 1

a 5 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio em que

requer seja realizada reunião para debater o Decreto nº 45.358, de 4/5/2010.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Gláucia Brandão - Padre João.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2010

Às 18h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz, Carlin

Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Iniciada a discussão

do Projeto de Lei nº 2.215/2008, em 2º turno, retira-se o Deputado Carlin Moura. A

Presidência encerra a reunião por falta de quórum, agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e

determina a lavratura da ata.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Deiró Marra - Gláucia Brandão.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/6/2010

Às 8h45min, comparece na Escola Municipal João da Cruz Santos, de Taiobeiras, o

Deputado Paulo Guedes, membro da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião e, com

base no art. 120, inciso III do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, dando-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião

se destina a discutir a situação dos habitantes de Distritos pertencentes a Rio Pardo

de Minas, que se utilizam de serviços públicos custeados pelo Município de

Taiobeiras e comunica o recebimento de ofício da Sra. Cláudia Lúcia Leal Werneck,

Diretora-Geral do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, em que justifica a

ausência e presta informações sobre o assunto da pauta. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Denerval Germano da Cruz e

Vítor Hugo Teixeira, respectivamente, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de
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Taiobeiras; Vereador Wilson da Silva, da Câmara Municipal de Taiobeiras; Evando

José do Nascimento, Assessor do Prefeito de Taiobeiras; Antônio Pinheiro da Cruz e

Juscelino Miranda Costa, respectivamente, Prefeito e Vereador de Rio Pardo de

Minas; José Marcílio Matos Costa, Supervisor de Área Norte do IBGE, representando

a Chefe da Unidade Estadual, Sra. Maria Antônia Esteves da Silva, e Maria de Jesus

Santana, Presidente da Associação de Moradores de Catanduva, Tingui e Canoas,

que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento

que deu origem ao debate, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, tece as

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e,

cumprida a finalidade desta, agradece a presença dos convidados e dos demais

participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Duarte Bechir - Gláucia Brandão.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/6/2010

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS) e

Rosângela Reis (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação da

Liderança do BPS) e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Padre João e Ademir Lucas

(substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin

Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. A seguir comunica o recebimento de

correspondência da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena,
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publicada no “Diário do Legislativo” de 24/6/2010. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.672, 4.690 e 4.693/2010 (Deputado Sebastião Costa);

4.674, 4.675, 4.677, 4.680, 4.685 e 4.686/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.684 e

4.696/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.676, 4.679, 4.691 e 4.695/2010 (Deputado

Padre João); 4.681, 4.683 e 4.687/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.673, 4.692 e

4.694/2010 (Deputado Célio Moreira); e 4.678/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.609/2010 na

forma do Substitutivo nº 1, em turno único (relator: Deputado Padre João); e

4.700/2010, no 1º turno (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O parecer sobre o

Projeto de Lei nº 3.590/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

prorrogação de prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei

nº 4.554/2010 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada

Rosângela Reis, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados,

em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.099/2009, 4.414, 4.610 e

4.614/2010 (relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de redistribuição);

4.129/2009 e 4.626/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa); 4.395 e 4.644/2010

(relator: Deputado Gilberto Abramo); 4.466, 4.527, 4.627, 4.646 e 4.647/2010, este

com a Emenda nº 1 (relatora: Deputada Gláucia Brandão, em virtude de

redistribuição); 4.574, 4.587, 4.593, 4.607, 4.620, 4.632 e 4.634/2010 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.616/2010 (relator: Deputado Padre João); 4.622 e

4.628/2010 (relator: Deputado Célio Moreira); e 4.623, 4.625, este com a Emenda nº

1, 4.637 e 4.643/2010 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,



____________________________________________________________________________
351

são aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao

autor os Projetos de Lei nºs 3.111, 4.602, 4.605, 4.611, 4.612, 4.619, 4.635, 4.636,

4.638, 4.650, 4.661, 4.664 e 4.666/2010; e ao Secretário de Estado de Governo os

Projetos de Lei nºs 4.598, 4.624 e 4.657/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2010.

Chico Uejo, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Célio Moreira - Delvito

Alves - Padre João.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Célio Moreira (substituindo o Deputado Dimas Fabiano, por indicação da Liderança

do BSD) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar pareceres em fase de redação final e suspende a reunião. Às

15h45min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Braulio Braz,

Luiz Humberto Carneiro e Célio Moreira (substituindo o Deputado Dimas Fabiano, por

indicação da Liderança do BSD). O Presidente, Deputado Braulio Braz, acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.100, 3.138, 3.449, 3.518 e 3.547/2009 (Deputado Célio

Moreira); 3.559, 3.654, 3.730/2009 e 4.316/2010 (Deputado Luiz Humberto Carneiro).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.100, 3.138, 3.449, 3.518, 3.547, 3.559, 3.654 e
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3.730/2009 e 4.316/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião extraordinária, amanhã, 1º/7/2010, às 14h30min, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2010.

João Leite, Presidente - Getúlio Neiva - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe

altera a Lei nº 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de

Minas Gerais.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A matéria vem agora a esta Comissão para a sua análise de mérito.

Fundamentação

O projeto de lei complementar em exame objetiva estabelecer a exigência de nível

superior de escolaridade para o ingresso no Quadro de Oficiais e no Quadro de

Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Dispõe, ainda, que, para o

ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar, são necessárias a apresentação do

título de bacharel em Direito expedido por estabelecimento reconhecido pelo sistema

de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal e a participação da Ordem dos

Advogados do Brasil na realização do concurso público.

Para fins de adequação dos quadros das Praças das instituições militares às novas

disposições quanto ao ingresso na carreira de Praças e de Praças Especialistas da

Polícia Militar, a proposição estabelece uma regra de transição para os próximos

cinco anos, a partir da publicação da lei complementar, admitindo a graduação no

nível médio de escolaridade, exclusivamente para formação em curso de nível
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superior realizado na própria instituição.

Ainda, nos termos do projeto, esse período de transição poderá ser prorrogado por

período equivalente, por ato do Governador do Estado.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, aprimora

o texto da proposição, notadamente em relação ao ingresso no Corpo de Bombeiros

Militar, mantendo-se a exigência de nível médio de escolaridade, e à aprovação no

curso de formação de oficiais para o ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de

Bombeiros Militar.

Inicialmente, é importante destacar que o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia

Militar – QOPM – ocorre mediante a aprovação no Curso de Formação de Oficiais,

denominado Curso de Bacharelado em Ciências Militares – Área de Defesa Social,

promovido pela Academia de Polícia Militar, vale dizer, o oficial que pertence ao

quadro mencionado da Polícia Militar possui o grau de bacharel.

Pretende-se, agora, por meio da proposição em exame, qualificar ainda mais este

oficial, com a exigência do bacharelado em Direito, para que ele possa exercer suas

atividades com grande conhecimento jurídico.

Reconhecemos que o conhecimento jurídico aliado ao conhecimento da técnica

policial, da qual a instituição militar também não pode prescindir, trará benefícios para

toda a sociedade, porquanto se almeja uma polícia militar cada vez mais responsável

pelas suas ações e consciente de seus atos.

Na esteira desse entendimento é que reconhecemos também a importância de se

alterar o nível de exigência para o ingresso na carreira de Praças, exigindo-se o nível

superior de escolaridade para o concurso público destinado ao ingresso no Quadro

de Praças da Polícia Militar. Os militares trabalham em contato direto com a

população, patrulhando ostensivamente as ruas ou restaurando a ordem,

empenhados no atendimento das ocorrências. Assim, é perfeitamente razoável que a

administração, verificando que as responsabilidades do cargo demandam um nível

mais alto de escolaridade, passe a exigir que o candidato ao Quadro de Praças da

Polícia Militar seja possuidor de diploma de nível superior.

Verifica-se, portanto, que a finalidade que se busca alcançar com as medidas

propostas é melhorar, cada vez mais, as ações que visam a garantir a preservação
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da ordem pública, em um contexto em que a responsabilidade social da polícia militar

aumentará ainda mais, à luz dos conceitos de justiça, liberdade e igualdade.

Apresentamos ao final o Substitutivo nº 2, que contempla o texto do Substitutivo nº

1 e introduz dispositivo explicitando as regras de competência para os órgãos de

segurança pública estaduais.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

61/2010 na forma do Substitutivo nº 2.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2 fica prejudicado o Substitutivo nº1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso V do “caput” do art. 5º da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

V - possuir ensino superior completo para ingresso na Polícia Militar e ensino médio

completo ou equivalente para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar.”.

Art. 2º – O art. 6º da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º – Os candidatos aos cargos do Quadro de Oficiais de Saúde devem possuir

graduação em nível superior em área compatível com a função a ser exercida.”.

Art. 3º – Ficam acrescentados à Lei nº 5.301, de 1969, os seguintes arts. 6º-A, 6º-B,

6º-C e 6º-D:

“Art.6º-A – Para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QOPM – é

exigido o título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido pelo

sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, sendo o respectivo

concurso público realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil,

sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 13.

Art. 6º-B – Para ingresso no Quadro de Praças e de Praças Especialistas da Polícia

Militar é exigido o nível superior de escolaridade, realizado em estabelecimento

reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, em área
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de concentração definida em edital, sem prejuízo do disposto no § 4º do art. 13.

Art. 6º-C – Para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar é

exigida a aprovação no curso de formação de oficiais, em nível superior de

graduação, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais,

sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 13.

Art. 6º-D – Para ingresso nos Quadros de Praças e de Praças Especialistas do

Corpo de Bombeiros Militar é exigida a aprovação em curso de formação promovido

pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, sem prejuízo do

disposto no § 4º do art. 13.”.

Art. 4º – Os §§ 2º e 4º do art. 13 da Lei nº 5.301, de 1969, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

§ 2º – O ingresso no Quadro previsto no inciso I do § 1º dar-se-á no posto inicial da

carreira, após a aprovação em curso de formação de oficiais específico, definido pela

instituição militar, e o cumprimento do período de estágio na graduação de Aspirante-

a-Oficial.

(...)

§ 4º – O ingresso nos Quadros previstos nos incisos III e IV do § 1º dar-se-á na

graduação de Soldado de 2ª Classe, mediante realização de curso de formação

específico, definido pela instituição militar.”.

Art. 5º – O art. 26 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte §

2º, ficando o seu parágrafo único transformado em § 1º:

“Art. 26 – (...)

§ 2º – O gozo do direito a que se refere o inciso IX não prejudicará o

desenvolvimento da militar na carreira.”.

Art. 6º – Nos cinco anos a partir da publicação desta lei complementar,

concomitantemente com o previsto no art. 6º–B da Lei nº 5.301, de 1969, admitir-se-á

o nível médio de escolaridade como requisito para ingresso nos Quadros de Praças e

de Praças Especialistas da Polícia Militar, submetendo-se o candidato aprovado em

concurso público a aprovação em curso de formação de nível superior promovido

pela instituição.
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Parágrafo único – O período de transição de cinco anos poderá ser prorrogado por

período equivalente por ato do Governador do Estado.

Art. 7º – O disposto nesta lei complementar não implica supressão, alteração ou

acréscimo das competências constitucionalmente previstas para os órgãos de que

trata o art. 136 da Constituição do Estado.

Art. 8º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Delvito Alves -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.083/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.083/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel

que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e retorna agora a este órgão colegiado a fim

de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.083/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Antônio Carlos um imóvel com área de 60 alqueires, situado na

localidade de Fazenda do Capão do Onça, nesse Município, para a implantação de

um centro de recuperação de dependentes químicos e para a regularização fundiária

de imóveis de famílias carentes da região.

Em defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina que o bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
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administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a matéria, não acarreta despesas para o erário e não tem

repercussão na Lei Orçamentária.

Cabe observar, porém, que alqueire é uma unidade de medida de superfície agrária

que designa a área de terra necessária para o plantio de todas as sementes contidas

em cestas utilizadas no passado para o transporte de grãos. Como é variável,

dependendo da capacidade de produção da terra, não é utilizada pelo sistema

brasileiro de pesos e medidas.

Segundo informação do Chefe da Unidade Municipal de Cadastro do Incra em

Antônio Carlos, na região, um alqueire equivale a 30.000m² ou 3ha. Assim, a área a

ser doada é de 180ha. Em decorrência dessas informações, apresentamos a Emenda

nº 1, ao final deste parecer, com a finalidade de fazer constar essa equivalência.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.083/2009 no

2º turno, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescentem-se, no art. 1º, os termos “que equivale a cento e oitenta hectares”,

após os termos “sessenta alqueires”.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite - Padre João - Getúlio

Neiva.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 27/5/2010

Às 13h47min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da Comissão de

Segurança Pública; os Deputados Durval Ângelo, Antônio Carlos Arantes

(substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPS),

Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da

Liderança do BSD) e João Leite (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação

da Liderança do BSD), membros da Comissão de Direitos Humanos. Estão presentes

também os Deputados Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes e Agostinho Patrus

Filho. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo

Veneroso, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a tratar de assuntos referentes à visita ao presídio de São

Sebastião do Paraíso e a possível tortura praticada em Monte Santo de Minas,

envolvendo agentes e autoridades locais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Após a

discussão e a votação, é aprovado o relatório sobre a visita ao presídio de São

Sebastião do Paraíso realizada em 19/5/2010. Submetidos a votação, cada um por

sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados Antônio Carlos Arantes, Durval Ângelo, João Leite e Rômulo Veneroso em

que solicitam seja encaminhado ao Ministério Público da Infância e da Juventude

pedido de providências para a apuração das denúncias de tortura contra

adolescentes acautelados no presídio de São Sebastião do Paraíso; seja

encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso pedido de

informações sobre os motivos que levaram ao falecimento da detenta Márcia Cândida
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de Melo, bem como a relação de todos os atendimentos a presos realizados nos anos

de 2009 e 2010; seja encaminhado ao Ministério Público da Comarca de São

Sebastião do Paraíso e à Polícia Civil desse Município pedido de providências para a

apuração das causas do falecimento da referida detenta; seja encaminhada ao

Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

e à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social cópia das notas taquigráficas dos

depoimentos de presos, ouvidos durante a visita conjunta das Comissões de Direitos

Humanos e de Segurança Pública ocorrida em 19/5/2010, e do DVD com a gravação

desses depoimentos; seja encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça e ao

Conselho Nacional do Ministério Público cópia dos relatórios de vistoria nos presídios

da Comarca de São Sebastião do Paraíso elaborados pela Juíza e pelo Promotor da

Vara de Justiça Criminal desse Município nos últimos dois anos; seja encaminhado à

Delegacia de Polícia Civil de Passos pedido de cópia de inquéritos relacionados a

denúncias de tortura na Comarca de Monte Santo de Minas; seja encaminhado à

Corregedoria da Secretaria de Defesa Social pedido de cópias dos depoimentos dos

presos apurados por essa Corregedoria nos presídios de Monte Santo de Minas e de

São Sebastião do Paraíso em função de denúncias de tortura nesses locais, bem

como sejam repassados tais depoimentos, assim que recebidos, ao Conselho

Nacional de Justiça e à Corregedoria do Tribunal de Justiça; seja encaminhado ao

Subsecretário de Administração Prisional moção de aplauso pela intervenção da

Subsecretaria no presídio de São Sebastião do Paraíso devido a denúncias de

torturas contra presos no local; seja encaminhado à Corregedoria do Tribunal de

Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências para apurar o

desaparecimento de aproximadamente 1.500 processos na Comarca de São

Sebastião do Paraíso; seja encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, à

Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Corregedoria da Secretaria

de Defesa Social cópia do relatório de visita dessas Comissões ao presídio de São

Sebastião do Paraíso realizada no dia 19/5/2010; sejam solicitadas às administrações

dos presídios de Monte Santo de Minas e de São Sebastião do Paraíso cópias dos

livros de registros das unidades prisionais com informações registradas nos últimos

365 dias antes da referida visita; seja encaminhado ao Ministério Público da Comarca
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de São Sebastião do Paraíso pedido de informações sobre as diligências e os

inquéritos instaurados em face das denúncias de tortura nos referidos presídios; do

Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública conjunta da Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos, no

Município de São Sebastião do Paraíso, para debater assuntos referentes à visita ao

presídio de São Sebastião do Paraíso e denúncias de possível tortura praticada no

Município de Monte Santo de Minas, envolvendo agentes e autoridades locais.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2010.

João Leite, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/6/2010

Às 15h22min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Antônio Carlos

Arantes, membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

Délio Malheiros e Antônio Júlio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é por ele subscrita. A Presidência informa que

a reunião se destina a debater a Portaria nº 937, de 2/10/2008, do Instituto Mineiro de

Agropecuária - Ima -, e suas consequências para os produtores de mudas de

espécies cítricas no Estado. Em seguida, acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.180/2009, no 1º turno (Deputado Carlos Gomes); 4.513/2010, no 1º turno, e

4.552/2010, em turno único (Deputado Domingos Sávio); 4.540 e 4500/2010, ambos

em turno único (Deputado Dilzon Melo); e 4.532/2010, em turno único (Deputado

Chico Uejo). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Pedro Luiz Hartung, Diretor Técnico do IMA; Pedro Lúcio Ribeiro Pinto,

Secretário Municipal de Agricultura, representando Itamar Ribeiro Toledo, Prefeito

Municipal de Dona Eusébia; Marco Aurélio Salgado Pires, Engenheiro Agrônomo da
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Emater-MG; Nataniel Diniz Nogueira, Vice-Presidente da Sociedade Mineira de

Engenheiros Agrônomos; Romildo Pereira, Presidente da Cooperativa dos Produtores

e Comerciantes de Mudas de Dona Eusébia; Márcio Ribeiro, Diretor da Cooperativa

de Produtores e Comerciantes de Mudas de Dona Eusébia; Fernando Defilippo,

técnico agrícola no Município de Dona Eusébia; e Domiciano Ferreira dos Santos,

produtor de mudas e comerciante de flores de Belo Horizonte, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Délio

Malheiros, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários e, cumprida a

finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2010.

Padre João, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2010

Às 14h55min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, João Leite (substituindo o Deputado Marcus Pestana, por indicação da

Liderança do BSD) e Wander Borges (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições desta Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício da Sra. Elisabeth Mendes referente a reunião e audiência pública realizada pela

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, no Município de Teófilo Otôni,
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em 31/5/2010; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data

mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. José Elcio Santos Monteze, Diretor-

Geral do DER-MG; e Francisco Pelucio, Presidente do Sindicato das Empresas de

Transportes de Carga de São Paulo e Região, (10/6/2010). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.355/2010 (Deputado Gustavo Valadares) e 4.509/2010

(Deputado Adalclever Lopes), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.460/2010 (relator:

Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 6.241, 6.262, 6.316 e 6.323/2010. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, é aprovado requerimento do

Deputado Wander Borges em que solicita reunião de audiência pública no Município

de Sabará para discutir o ato administrativo de instalação de radares na Rodovia

MGT-262, no Bairro Nações Unidas; a necessidade de reavaliação da velocidade

permitida no local; o cancelamento das multas aplicadas e a implementação de linha

de ônibus complementar ligando o bairro Paciência à Belo Horizonte. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2010.

Wander Borges, Presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini, João Leite e Padre João (substituindo o Deputado Carlin Moura, por

indicação da Liderança do PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e a discutir e a

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de

Desenvolvimento da Educação Básica (10/6/10); e do Sr. Antônio Augusto Anastasia,

Governador do Estado (18/6/10). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Carlin

Moura (4) em que solicita seja encaminhada à Mesa Diretora e a todos os Deputados

cópia da Nota Jurídica da Advocacia Geral do Estado nº 2.367, de 17/6/2010,

entregue a esta Comissão em reunião de audiência pública em 18/6, que analisa o

repasse de recursos financeiros a entidades privadas durante o período eleitoral; seja

encaminhada ao Sr. Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República Portuguesa, e à

Fundação José Saramago manifestação de pesar pelo falecimento do escritor José

Saramago, Prêmio Nobel de Literatura em 1998; seja enviado pedido de providências

ao Secretário de Governo, para que confeccione, sob a supervisão da Comissão

Organizadora da Conferência Estadual de Comunicação Social, realizada entre os

dias 13 e 15/11/2009, caderno com as deliberações dessa Conferência; seja

encaminhado ao Secretário de Governo pedido de providências para que reformule o

Conselho Estadual de Comunicação Social, instituído pela Lei nº 11.406 de 28/1/94 e

regulamentado pelo Decreto nº 36.283 de 25/10/94, conforme deliberação da última

Conferência Estadual de Comunicação Social, e para que institua os conselhos

editoriais dos veículos de comunicação, vinculados direta ou indiretamente ao Estado,

também conforme deliberação da referida Conferência. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.
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Sala das Comissões, 1º de julho de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Eros Biondini.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

28/6/2010

Às 10h6min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir, em audiência pública, denúncias de violações de direitos

humanos supostamente praticadas por policiais militares contra cidadãos do

Município de Conceição do Pará. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir o Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG;

os Srs. Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado; William dos Santos,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Delvito Alves - Lafayette de Andrada.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/6/2010

Às 20h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho,

Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança
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do PT-PMDB-PCdoB) e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros, Domingos Sávio e Paulo

Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 21h12min são

reabertos os trabalhos. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.485/2010 na forma do Substitutivo nº 1

ao vencido no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do

Projeto de Lei Complementar nº 60/2010, são apresentadas as Propostas de

Emendas nºs 2 e 5 pelo Deputado Délio Malheiros e 3 e 4 pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Após discussão e votação, é aprovado o parecer. Submetidas a votação,

são rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 3 e 4. Submetidas a votação, cada uma

por sua vez, são rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 2, destacada pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão, e 5, destacada pela Deputada Rosângela Reis,

registrando-se os votos contrários da Deputada Rosângela Reis e dos Deputados

Adalclever Lopes e Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca as reuniões

extraordinárias do dia 29/6/2010, às 9, 14 e 20 horas, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Getúlio Neiva - João Leite - Padre João - Tiago Ulisses.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/6/2010

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e
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Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Carlos Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio

Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater a municipalização do licenciamento

ambiental e os aspectos legais e impactos positivos que sua implantação produzirá

nos Municípios mineiros. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Ilmar Bastos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada e

Augusto Pio Horta, Chefe de Gabinete, ambos representando José Carlos Carvalho,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Marcelo

Albano Ferreira de Morais, Assessor Ambiental, representando José Milton de

Carvalho Rocha, Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM -; Ubaldina

Isac, Coordenadora da Área de Licenciamento Ambiental do Ibama em Minas Gerais;

Geraldo Antunes da Conceição, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Betim;

Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Conselho Regional de Engenharia

Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG -; Frederico José Gervásio

Aburachid, membro do Conselho de Meio Ambiente da Fiemg e especialista em

Direito Ambiental; e Maria Dalce Ricas, Superintendente da Associação Mineira de

Defesa do Ambiente - Amda -, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Carlos Gomes - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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1º/7/2010

Às 11h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Uejo, Célio

Moreira, Delvito Alves, Gilberto Abramo, Padre João e Sebastião Costa, membros da

supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Sargento Rodrigues.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico Uejo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente lê correspondência do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva em que justifica sua ausência nesta reunião e, a seguir, acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.708, 4.713 e 4.715/2010 (Deputado Sebastião Costa);

Projetos de Lei nºs 4.707 e 4.709/2010 (Deputado Delvito Alves); Projeto de Lei nº

4.704/2010 e Projeto de Lei Complementar nº 63/2010 (Deputado Gilberto Abramo);

Projetos de Lei nºs 4.711 e 4.716/2010 (Deputado Padre João); Projetos de Lei nºs

4.699, 4.705 e 4.706/2010 (Deputado Chico Uejo); Projetos de Lei nºs 4.703 e

4.712/2010 (Deputado Célio Moreira); e Projetos de Lei nºs 4.701 e 4.714/2010

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Célio

Moreira, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº 61/2010, são apresentadas as

Propostas de Emenda nºs 1 a 8, do Deputado Sargento Rodrigues, e nº 9, do

Deputado Gustavo Valadares, ao passo que a Proposta de Emenda nº 4 está

contemplada no parecer. Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o

parecer, salvo propostas de emendas, que é aprovado. Neste momento, o Deputado

Sargento Rodrigues retira as Propostas de Emenda nºs 1 a 3 e 5 a 8 de sua autoria.

O Presidente informa que a Proposta de Emenda nº 4 está prejudicada por estar

contida no parecer aprovado. A seguir, o Presidente submete a votação, a Proposta

de Emenda nº 9, que é rejeitada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Sebastião Costa - Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.645/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade

Dom Oscar Romero – AMCDOR –, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.645/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Comunidade Dom Oscar Romero – AMCDOR –, com

sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no art. 39, estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
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será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.645/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.649/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Irmandade Posto Médico Hospitalar de Lagoa

Formosa – Hospital de Lagoa Formosa –, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.649/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Irmandade Posto Médico Hospitalar de Lagoa Formosa – Hospital de Lagoa Formosa

–, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do
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art. 1o que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e no art. 45 que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente, com exceção dos bens doados sob

condição, será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, para ser aplicado na mesma

finalidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.649/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.656/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Adil Pimenta de Souza – Iaps –, com

sede no Município de São João Nepomuceno.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.656/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Adil Pimenta de Souza – Iaps –, com sede no Município de São João

Nepomuceno.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina nos arts. 7o e 15, § 2o,

que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores e

fundadores não serão remuneradas; e no art. 36 estabelece que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

devidamente registrada ou a entidade pública que se habilite ou seja indicada pelo

Ministério Público, desde que tenha o mesmo objetivo sociocultural.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.656/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.659/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais de

Taquaril e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.659/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pequenos Produtores Rurais de Taquaril e Adjacências, com sede no

Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 2o do art. 17, que

a entidade não remunera nem concede vantagens ou benefícios, por qualquer forma

ou título, a diretores, associados, conselheiros, instituidores, benfeitores ou

equivalentes; e, no art. 42, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.659/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.665/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Viva Melhor – Avime –, com sede

no Município de Careaçu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.665/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Viva Melhor – Avime –, com sede no Município de Careaçu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 30, que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente

gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,

bonificação ou vantagem; e, no art. 35, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.665/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.673/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Entidade Social Mestra Titide – ESMT –, com sede no

Município de São João Evangelista.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.673/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Entidade Social Mestra Titide – ESMT –, com sede no Município de São João

Evangelista.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 14 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e

no parágrafo único do art. 30, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.673/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.674/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores do Núcleo Rural Areia de

Santa Rita – AMPNRASR –, com sede no Município de Unaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e encaminhada às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a” do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.674/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Produtores do Núcleo Rural Areia de Santa Rita –

AMPNRASR –, com sede no Município de Unaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão

remuneradas; e, no art. 33, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,

registrada nos Conselhos Nacional, Estadual ou Municipal de Assistência Social ou a

entidades públicas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.674/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.675/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por objetivo



____________________________________________________________________________
376

declarar de utilidade pública a Associação Social Minas Locomotiva, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.675/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Social Minas Locomotiva, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 25 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 32,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica, sede e

atividade preponderante no Município de Belo Horizonte e registrada nos órgãos

públicos competentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.675/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.678/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Rotary Club de Coronel Fabriciano-Norte, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.678/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Rotary Club de Coronel Fabriciano-Norte, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. IX, seção 5, que

as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer gratificação, bonificação ou vantagens;

e no art. XIX, seção 2, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.678/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.679/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o América Amarantina Futebol Clube, com sede no Município de

Ouro Preto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a” do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.679/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

América Amarantina Futebol Clube, com sede no Município de Ouro Preto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituída no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 1º do art. 29 que

os cargos da mesa administrativa, assim como os do conselho fiscal, não serão

remunerados; e no inciso I do art. 50 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com sede na região

do Município de Ouro Preto, legalmente constituída e declarada de utilidade pública

estadual.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.679/2010.
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Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.685/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Marcos Sahium, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.685/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Marcos Sahium, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos §§ 1o dos arts. 5o e

8o e no parágrafo único do art. 11, que as atividades dos seus Diretores,

Conselheiros, associados, instituidores e benfeitores não serão remuneradas; e, no

art. 24, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, sem fins lucrativos, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.685/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.686/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Agentes de Segurança do Sistema

Prisional e Sócio- Educativo do Norte de Minas, com sede no Município de Montes

Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.686/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agentes de Segurança do Sistema Prisional e Socioeducativo do

Norte de Minas, com sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 54 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de

fins não econômicos; e no art. 64 que os seus Diretores e Conselheiros não serão
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remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.686/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.692/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Santarritense Futebol Clube, com sede no Município de Santa

Rita do Sapucaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a” do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.692/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Santarritense Futebol Clube, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituída no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 66 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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destinado a obras sociais de caráter filantrópico; e, no art. 77, que os cargos eletivos

e funções de direção da associação não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.692/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Ademir Lucas - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.694/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos Deputados Domingos Sávio e Inácio Franco, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Beneficente de

Capoeira Corpus Contato, com sede no Município de Luz.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática. Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.694/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural e Beneficente de Capoeira Corpus Contato, com sede no

Município de Luz.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 11, parágrafo
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único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas; e no art. 28 estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada nos termos da Lei nº

9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público – Oscips –, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.694/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.695/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Industrial Futebol Clube, com sede no Município de Ouro Preto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência Tecnologia e

Informática.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a” do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.695/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Industrial Futebol Clube, com sede no Município de Ouro Preto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituída no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua
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diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 81 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, legalmente constituída e portadora de utilidade pública estadual; e no art.

96 que as atividades de seus dirigentes, conselheiros, associados ou instituidores não

serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.695/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2010

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar nº 61/2010

altera a Lei nº 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de

Minas Gerais.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Foi, a seguir, analisada pela Comissão de

Administração Pública, que concluiu por sua aprovação nos termos do Substitutivo nº

2, que apresentou.

Em virtude de requerimento aprovado em 1º/7/2010, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo alterar os requisitos de escolaridade

exigidos pelo Estatuto dos Militares para ingresso na Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais – PMMG. Nos termos propostos, as praças deverão ter nível superior
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de escolaridade e os oficiais o título de bacharel em Direito. O projeto prevê, ainda,

que o concurso público para ingresso no quadro de oficiais da PMMG seja realizado

com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

Em disposição transitória, a proposição estabelece que, nos próximos cinco anos,

prorrogáveis por igual período, será admitido o ingresso nos quadros de praças de

candidato possuidor do nível médio de escolaridade, que se sujeitará a formação em

curso de graduação de nível superior realizado na própria PMMG.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

aprimorou a redação da matéria, sem perda de sua substância, ao tornar o texto da

proposição mais claro e preciso, além de proceder a determinadas distinções

necessárias, tais como a menção ao regime de seleção a que se sujeitará o pessoal

do Corpo de Bombeiros Militar, a especial situação do quadro de oficiais da saúde da

PMMG e a referência expressa aos dois quadros em que são alocadas as praças

policiais militares. O Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública,

mantém a redação do Substitutivo nº 1, acrescendo a ela  dispositivo necessário,

relativo a definição de competência na esfera da PMMG.

O núcleo da proposição é a elevação do nível de escolaridade dos militares da

PMMG. Conquanto não haja uma correlação direta entre titulação e desempenho da

função policial, pode-se deduzir que um profissional dotado de mais conhecimentos e

melhor formação tenderá a realizar melhor suas funções.

Note-se, ademais, que a peculiar função pública exercida pelo policial militar se

vincula duplamente aos direitos humanos, pois tanto deve ser instrumento estatal de

defesa dos direitos fundamentais quanto se obriga a observar como limite em sua

atuação repressiva e preventiva esse mesmo rol de direitos. Ora, é presumível que

um policial militar graduado em nível superior reúna melhores condições para a

defesa e o respeito aos direitos humanos. Assim, a proposição é oportuna e merece

aprovação.

Observe-se que o projeto em análise teve o cuidado de não apenas exigir uma

escolaridade mais elevada para o oficialato, como de abranger todo o quadro de

pessoal da PMMG, percebendo que seja em atividades de planejamento, chefia e

direção, seja nas de administração e execução, o policial militar tem determinados
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compromissos funcionais comuns que se atrelam à própria missão do órgão que

servem, nomeadamente a defesa da ordem pública e dos direitos humanos e a

prevenção da violência e da criminalidade.

Verifica-se que a norma pretendida está em harmonia com o objetivo de proteção e

promoção dos direitos humanos consignado na ordem jurídico-constitucional

brasileira, assim como com objetivos ético-políticos de cunho humanista e solidarista

que fundamentam e orientam a ação estatal no Brasil, na qual se insere a atividade

policial militar. Espera-se, portanto, que, com um quadro de pessoal mais qualificado

academicamente, a PMMG possa aperfeiçoar sua atuação na defesa dos direitos

humanos.

Cabe salientar, todavia, que a exigência do bacharelado em Direito para o ingresso

no quadro de oficiais da PMMG é medida que não se justifica, já que não há na

função policial militar atividades eminentemente jurídicas. Como todo o que exerce

função pública, o oficial da PMMG se submete ao princípio da legalidade e, assim

sendo, age sob o direito. Em suas especificidades, a função policial militar exige

conhecimento das leis que regem a vida em sociedade, mas isso não implica a

necessidade da graduação em Direito.

O fato de o oficial policial militar se submeter às leis e dever conhecê-las não é

motivo suficiente para que se exija dele o diploma de bacharel em Direito. Se assim

fosse, aliás, diversos agentes públicos, entre os quais os que atuam na tributação,

vigilância sanitária, fiscalização ambiental, correição, compras, contratações ou

gestão de recursos humanos, deveriam também ser bacharéis em Direito. O oficial da

PMMG, como o praça, exerce atividade administrativa, para a qual não é necessária

a pretendida habilitação específica em Direito. Essa, inclusive,  é a distinção

empreendida por Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo a qual polícia

administrativa e polícia judiciária não se confundem, uma vez que a segunda se rege

pela conformidade da legislação processual penal, e a primeira, pelas normas

administrativas (“Curso de Direito Administrativo”, 21ª edição, Malheiros Editores,

2006, pp. 792-793).

Em vista dessas considerações, observa-se a necessidade de alterar o teor do

projeto de lei complementar em análise. Esta Comissão propõe, assim, emenda ao
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Substitutivo nº 2, com o objetivo de aprimorar o conteúdo normativo da proposição.

No decorrer dos debates ocorridos nesta Comissão, os deputados Gilberto Abramo

e Wanderley Miranda apresentaram importantes sugestões que aprimoram a

proposição, as quais, complementares entre si, incidem sobre os limites de idade

para o ingresso nas corporações militares mineiras. São modificações relevantes, que

atualizam o Estatuto dos Militares, razão pela qual serão acolhidas em conjunto, nos

termos da Emenda n°1, apresentada na conclusão.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar

nº 61/2010 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública,

com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 1º – Os incisos IV e V do “caput” do art. 5º da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de

1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

IV - ter entre 18 e 35 anos de idade na data da inscrição, salvo para os oficiais do

quadro de saúde, hipótese em que não se exigirá idade máxima;

V - possuir ensino superior completo para ingresso na Polícia Militar e ensino médio

completo ou equivalente para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar.”.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 3º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 3º – Ficam acrescentados à Lei nº 5.301, de 1969, os seguintes arts. 6º-A, 6º-B

e 6º-C:

“Art.6º-A – Para ingresso nos Quadros de Oficiais – QOPM –, de Praças – QP-PM –

e de Praças Especialistas da Polícia Militar – QPE-PM – é exigido o nível superior de

escolaridade, realizado em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino

federal, estadual ou do Distrito Federal, em área de concentração definida em edital,

sem prejuízo do disposto nos §§ 2º e 4º do art. 13.

Art. 6º-B – Para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar é

exigida a aprovação no curso de formação de oficiais, em nível superior de
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graduação, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais,

sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 13.

Art. 6º-C – Para ingresso nos Quadros de Praças e de Praças Especialistas do

Corpo de Bombeiros Militar é exigida a aprovação em curso de formação promovido

pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, sem prejuízo do

disposto no § 4º do art. 13.”.”.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente e relator - Antônio Genaro - Lafayette de Andrada -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4.143/ 2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem como

objetivo autorizar a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – a doar, com

encargo, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig –

o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.143/2010 tem a finalidade de autorizar a Universidade do

Estado de Minas Gerais – Uemg – a doar, com encargo, à Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig – área de 10.000m² a ser

desmembrada de imóvel com área de 100.000m², localizado na Avenida José

Cândido da Silveira, nº 2.000, Bairro Horto Florestal, em Belo Horizonte, registrado

sob o nº 80.744, fichas 1 e 2 do Livro 2, no Cartório do 4º Ofício de Registro de

Imóveis da Comarca de Belo Horizonte. De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o

encargo consiste na edificação de uma das unidades do Câmpus BH da Uemg. Já o
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art. 2º determina que, em caso de extinção da Fapemig, o imóvel reverterá ao

patrimônio da doadora.

Em sua análise da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, que autoriza a Uemg a doar parte do imóvel a que se refere o art. 2°

da Lei n° 15.024, de 15/1/2004, correspondente à ár ea de 10.000m² à Fapemig para

que ali seja construída sua sede, que deverá contar com um centro de convenções

destinado ao uso compartilhado com a Universidade. Em contrapartida, o art. 2º

determina que a Fapemig construirá, na área remanescente de 90.000m2, de

propriedade da Uemg, um prédio para o desenvolvimento de atividades de ensino,

pesquisa e extensão da Escola de Música dessa instituição, com a respectiva via de

acesso e infraestrutura pertinente. Essas benfeitorias integrarão o patrimônio da

Uemg e serão de uso exclusivo da Universidade.

Em defesa do interesse público, a alienação a ser realizada está revestida de

garantia, uma vez que o art. 3º do substitutivo proposto prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio da doadora se, a partir da publicação da nova lei, findo o prazo de dez

anos, não houver sido construída a sede da Fapemig, ou, findo o prazo de dois anos,

não tiver sido cumprida a contrapartida. Ademais, o art. 4° concede à Uemg o prazo

de dez anos para o cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do art. 2°

da Lei n° 15.024, de 2004, que autorizou a Fundação  João Pinheiro a doar a área

originária para a construção do Câmpus BH; e o art. 5o mantém a determinação de

que, em caso de extinção da Fapemig, por qualquer forma, a área doada, com suas

benfeitorias, reverterá ao patrimônio da Uemg.

A proposição, na forma proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, atende

aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,

além de não representar despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei

Orçamentária.

Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,

de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do

Distrito Federal.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.143/2010, no 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.236/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 4.236/2010 “estabelece

requisitos para a comercialização dos botijões de gás de cozinha – GLP – no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/2/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do citado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em tela visa a estabelecer requisitos para a comercialização de

botijões utilizados no envase de gás de cozinha – GLP – no âmbito estadual.

Com o escopo de coibir a venda de GLP envasado de maneira incorreta ou

adulterado, o autor, conforme se verifica na justificação do projeto, intenta alcançar

dois objetivos. Por um lado, assegurar os direitos dos consumidores mineiros. Por

outro, impedir que distribuidoras e revendedoras adquiram produtos nas condições

citadas, em outras unidades da Federação, para posterior revenda em Minas Gerais,

prática essa que pode vir a ocorrer nas cidades fronteiriças do Estado e que configura

fraude tributária.

Conforme dispõe o art. 24, inciso V, da Constituição da República, é competência

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre produção e

consumo. Assim sendo, cabe à União determinar as normas gerais sobre o tema,
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deixando aos Estados e ao Distrito Federal a competência legislativa considerando as

especificidades constatadas nos respectivos territórios. Inexistindo, porém, norma

federal dispondo sobre a matéria, aos Estados e ao Distrito Federal é dada a

competência supletiva, que consiste na possibilidade de elaborarem leis que tratem

também de questões relacionadas com normas gerais.

No caso em tela, não há normas gerais editadas pela União tratando da divulgação

ou não de dados das empresas responsáveis pelo reenvase de GLP, razão pela qual

é legítimo ao Estado elaborar normas legais que tratem da matéria.

De outro lado, o projeto pretende exigir, além do rótulo contendo as informações

anteditas, a anexação ao vasilhame de selo de requalificação.

Neste ponto, cumpre observar que a Regra Específica para Empresas

Requalificadoras de Recipientes Transportáveis de Aço para GLP, nº 16, de 2001, do

Inmetro, já determina as hipóteses em que deve haver selo de requalificação. Ainda

que seja norma infralegal, a existência de regra federal sobre a obrigação de

reenvase impede que lei estadual trate do tema. Portanto, mostra-se necessária a

supressão da expressão “selo de requalificação emitido por órgão competente e”.

Em relação ao projeto como um todo, o envase do GLP é determinante para a sua

utilização sem riscos pelo consumidor. Em regra, ao adquirir um botijão de gás, o

consumidor não tem ciência se o produto foi envasado pela empresa cuja marca

consta no recipiente ou por outra. Assim, caso seja necessário o consumidor perquirir

eventual responsabilidade em caso de dano, terá dificuldade para identificar qual

empresa deverá acionar judicialmente. Trata-se de concretização do direito à

informação e à facilitação da defesa dos direitos consumeristas, ambos considerados

direitos básicos do consumidor, conforme dispõe o art. 6º, incisos III e VIII, da Lei

Federal nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante isto, cabe observar que a exigência contida no art. 1º, inciso I, do

projeto, qual seja obrigar a empresa que realiza o reenvase a informar o nome, a

logomarca e o CNPJ do fabricante do recipiente, mostra-se descabida e

desnecessária. Descabida porque tal exigência obrigaria a empresa a afixar, no

recipiente, dados de uma outra empresa. Desnecessária porque, em tese, o próprio

botijão já contém a logomarca da empresa que o fabricou. Ademais, se a justificativa
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do projeto volta-se para o fornecimento ao consumidor de dados referentes à

empresa que realiza o reenvase para o caso de eventuais demandas jurídicas, a

divulgação desses dados já supre esse escopo, não havendo razão para a divulgação

de informações outras. Assim, entendemos pertinente a supressão do comando

constante no inciso I do art. 1º do projeto.

Por fim, observa-se que o art. 3º da proposição determina que a fiscalização das

obrigações constantes no projeto correrão a cargo do Poder Executivo, que poderá

firmar convênios com Municípios para delegação dos poderes fiscalizatórios.

Com efeito, a execução e a fiscalização das normas consumeristas devem ser

realizadas pelo poder administrador por excelência, que é o Poder Executivo. Além

disso, a celebração de convênios a fim de delegar atribuições pertencentes a esse

Poder é prerrogativa que já se insere no âmbito do Executivo, não dependendo de

previsão legal para que possa ocorrer. Assim sendo, percebe-se que as disposições

constantes no art. 3º da proposição são inócuas, uma vez que tratam de questões

que já encontram guarida no ordenamento jurídico, sem a necessidade de

autorização legislativa para tanto.

Dessa forma, para fins de melhor adequação do projeto à técnica legislativa,

entendemos por bem suprimir o art. 3º. Assim, para promover as alterações

sugeridas, apresentamos ao final o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.236/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece requisitos para a comercialização dos botijões de gás de cozinha – GLP

– no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os botijões utilizados no envasamento de gás de cozinha – GLP –

comercializados no Estado, seja pela empresa responsável pela fabricação do botijão

ou por outra, deverão conter selo a ser fixado na parte externa, informando:

I – nome, logomarca, CNPJ e endereço da empresa envasadora;

II – informações sobre a utilização e os riscos do produto;
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III – data do envasamento.

Art. 2º – A empresa envasadora, distribuidora ou revendedora que descumprir as

normas constantes desta lei sofrerá as penalidades constantes na Lei Federal nº

8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.516/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe altera o art.

3° da Lei n° 18.037, de 12/1/2009, que dispõe sobre  o cadastro de entidades

representativas de despachantes.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para receber

parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo alterar a redação do art. 3º da Lei nº

18.037, de 12/1/2009, que dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de

despachantes. Nos termos do projeto, o Sistema de Registro Automotivo de Veículos

– SRAV –seria disponibilizado exclusivamente para o registro de veículos novos e

usados para os despachantes documentalistas devidamente inscritos no Conselho

Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais.

Na sua justificação, o autor afirma que a medida decorre da necessidade de

identificar os despachantes documentalistas como categoria profissional, uma vez

que a autorização para exercer a ocupação é exigência estabelecida pelos

respectivos Conselhos Federal e Regional.
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Em primeiro lugar, é oportuno ressaltar que o Sistema de Registro Automotivo de

Veículos – SRAV –, a que se refere a Lei n° 18.037,  de 2009, “se propõe a facilitar o

serviço das empresas que emplacam muitos veículos de uma só vez”, permitindo que

os interessados efetuem o registro de veículos zero quilômetro e acompanhem a

tramitação do processo diretamente pelo “site” (disponível em:

https://www.detrannet.empresas.mg.gov.br/DetranNet_InfoServico.asp; acesso em

13/5/2010).

Quanto à atividade de Despachante Documentalista, é importante lembrar que, na

relação do Ministério do Trabalho e Emprego, é classificada como “ocupação” (código

4231-05).

Em relação ao tema, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XIII, estabeleceu

que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as

qualificações profissionais que a lei estabelecer”; e, no art. 22, inciso XVI, atribuiu à

União a competência privativa para legislar sobre “organização do sistema nacional

de emprego e condições para o exercício de profissões”.

No uso de sua atribuição, portanto, a União editou a Lei n° 10.602, de 12/12/2002,

que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes

Documentalistas e dá outras providências. A norma prevê que tais órgãos têm

atribuições normativas e de fiscalização, e sua organização, estrutura e

funcionamento serão disciplinados pelos estatutos e regimentos. Em seu art. 6º,

estabelece que o “Despachante Documentalista tem mandato presumido de

representação na defesa dos interesses de seus comitentes”.

Observa-se que a referida lei não tornou obrigatória, para o exercício da ocupação

de despachante, a inscrição em conselho de classe, como acontece em relação a

outros profissionais. Ora, se lei federal não estabeleceu exigência para o exercício da

atividade, lei estadual e os Conselhos Regionais, estes, no uso de suas atribuições,

poderiam estabelecer normas sobre o assunto.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.516/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.641/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Governador do Estado, “altera a Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/6/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Com a proposta de alteração da Lei nº 6.763, que consolida a legislação tributária

do Estado, o Chefe do Poder Executivo pretende reduzir, a partir de 1º/1/2011, a

carga tributária incidente sobre as operações com álcool para fins carburantes.

Segundo consta na exposição de motivos anexada à proposição, a adoção das

medidas propostas deverá permitir que o álcool produzido no Estado se torne mais

competitivo, fortalecendo o setor sucroenergético, gerando mais investimentos,

empregos, renda e qualificação.

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –,

cuja alíquota pretende-se alterar, é um tributo instituído pelo Estado, nos termos do

disposto no art. 155, inciso II, da Constituição da República. Cabe, portanto, ao ente

federado não só a estipulação das alíquotas incidentes sobre os produtos e sobre as

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de

comunicação, mas também a implementação das políticas de incentivo fiscal com

base no imposto, objetivando criar melhores condições para o desenvolvimento

econômico do Estado.

Esses objetivos, entretanto, devem ser almejados em consonância com as normas
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constitucionais aplicáveis à matéria, com as disposições da Lei de Diretrizes

Orçamentárias e também da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, que se

tornou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Conforme se depreende do disposto no art. 1º do projeto, foram adotados os

mecanismos de compensação para a possível perda de receita tributária, de modo a

não haver diminuição da arrecadação tributária, com repercussão no orçamento

público. Com efeito, observa-se uma contrapartida mediante aumento da alíquota do

ICMS incidente sobre a gasolina para fins carburantes, de 25% para 27%.

Deve ser levado em conta, também, no que se refere à arrecadação tributária, que

a maior competitividade do produto no mercado, conforme enfatizado pelo

Governador do Estado, proporcionará uma melhor colocação do produto e, por

conseguinte, maior arrecadação para os cofres do Tesouro.

Como a proposta encontra-se, ainda, acompanhada do relatório contendo a

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve iniciar sua

vigência e nos dois exercícios seguintes, pode-se afirmar, com segurança, não haver

nenhum vício de ordem constitucional ou legal que inviabilize a tramitação do projeto

nesta Casa, haja vista sua identidade com os parâmetros estipulados no art. 14 da

Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por força do disposto no art. 61, inciso III, da Carta mineira, compete ao Legislativo

dispor sobre o sistema tributário estadual, a arrecadação e a distribuição de renda.

Deve, pois, a proposta ser avaliada por esta Casa, em nome do princípio da

legalidade, inerente ao direito tributário brasileiro.

Por fim, ressaltamos que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 1/2007, de autoria

do Deputado Wellington Prado, que trata de matéria similar à da proposição em

análise. Tendo em vista que compete à Mesa da Assembleia promover a anexação

de projetos, observamos que esta deverá ser avaliada no momento oportuno.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.641/2010.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Delvito
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Alves.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.994/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 1.994/2008 dispõe sobre

a integração de considerações ambientais nas licitações e nos contratos públicos do

Estado de Minas Gerais, a serem observadas pelos órgãos da administração direta,

autarquias, inclusive as de regime especial, fundações públicas, fundos especiais não

personificados, pelo seu gestor, sociedades de economia mista, empresas públicas e

demais entidades de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo Estado

de Minas Gerais, prestadoras de serviço público, e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, retorna a esta Comissão, para, nos termos do art. 102, VIII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno, ser apreciada no 2º turno. Integra

este parecer, anexa, a redação do vencido no 1º turno.

Fundamentação

O projeto em comento pretende introduzir na legislação estadual diretrizes a serem

observadas nos processos licitatórios, que devem primar pela observância de critérios

que estimulem as empresas concorrentes a adotar medidas que minimizem o impacto

negativo de seus produtos e serviços na natureza.

Em sua análise preliminar a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1 ao projeto, dando-lhe uma forma mais concisa e confirmando a

conectividade entre licitação e proteção do meio ambiente, assuntos que se encartam

no domínio normativo do Estado.

Na forma como foi aprovada no 1º turno, a proposta parlamentar tem o seu fulcro

em iniciativas que, presentemente, ganham evidência sob a égide do tema “licitações

sustentáveis”, para o qual já se tem a adesão de muitos setores governamentais. Em

Minas Gerais, em iniciativa recente, o governo do Estado lançou cartilha em que

detalha o Projeto de Compras Públicas Sustentáveis, adotado em parceria com o

Município e o governo do Estado de São Paulo, com a finalidade de incentivar,

significativamente, as compras públicas sustentáveis e estabelecer uma metodologia
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que possa ser adotada mais extensamente pelos governos municipais. Objetiva-se,

com essa iniciativa, reduzir a pressão sobre os recursos naturais e ecossistemas,

bem como propiciar a transparência e a eficiência nos processos de compras

públicas.

No plano da legislação ordinária do Estado, observamos a inexistência de lei que

trata especificamente do tema “licitação sustentável”. O Decreto nº 45.242, de 2009,

regulamenta a gestão de material, no âmbito das administrações públicas direta,

autárquica e fundacional do Poder Executivo com o objetivo de disciplinar a aquisição

de materiais destinados à implementação da política de sustentabilidade para os

negócios públicos. Foi editado com base exclusivamente no art. 90, VII, da

Constituição do Estado, que atribui ao Governador do Estado a competência privativa

para “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, expedir

decretos e regulamentos”. Por sua vez, o Decreto nº 45.144, de 2009, que

regulamenta a Lei nº 18.038, de 2009, aborda apenas aspectos relacionados com a

comprovação de cumprimento da legislação ambiental por parte de empresa no

contexto das parcerias público-privadas. Portanto, recomenda-se a aprovação da

proposição em exame na forma do vencido no 1º turno, que visa a reduzir a pressão

sobre os recursos naturais e a conferir ao Estado maior segurança jurídica para

promover a licitação sustentável, sem prejuízo da natureza competitiva do processo

licitatório.

A Emenda nº 1, apresentada na Conclusão, tem por objetivo aprimorar a redação

do art. 2º do vencido no 1º turno, sem alteração de conteúdo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.994/2008, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - Na definição do objeto da licitação, o edital especificará os requisitos que

lhe garantam sustentabilidade socioambiental, preservada a natureza competitiva do

procedimento.”.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.
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Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira, relator - Almir Paraca - Luiz Humberto

Carneiro - Carlos Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 1.994/2008

(Redação do Vencido)

Torna obrigatória, nos editais de licitação, a previsão de normas sobre proteção ao

meio ambiente para a aquisição de bens e serviços.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nos editais de licitação a cargo de órgãos e entidades das administrações

direta e indireta dos Poderes do Estado, é obrigatória a inserção de disposições

voltadas para a proteção do meio ambiente na aquisição de bens e serviços.

Art. 2º - A administração pública deverá definir o objeto pretendido no instrumento

convocatório, mediante a utilização de variantes que considere ambiental e

socialmente sustentáveis, desde que a escolha não comprometa a natureza

competitiva do procedimento.

Parágrafo único - As variantes referem-se à descrição do objeto pretendido que

inclua, além dos requisitos mínimos, elementos que lhe atribuam sustentabilidade

socioambiental.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.821 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.821/2008, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

dá a denominação de Promotor de Justiça João Cunha Ortiga a próprio estadual

destinado ao Ministério Público do Estado, no Município de São Francisco, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.821/2008

Dá denominação a prédio do Ministério Público do Estado localizado no Município
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de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Promotor de Justiça João Cunha Ortiga o prédio

destinado ao Ministério Público do Estado localizado na Avenida Juscelino, n° 737,

Bairro Centro, no Município de São Francisco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.057 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.057/2009, de autoria do Deput ado Gil Pereira, que altera a Lei

n° 17.353, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sob re a alteração do uso do solo nas

áreas de ocorrência de mata seca, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no

1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.057/2009

Altera a Lei n° 17.353, de 17 de janeiro de 2008, q ue dispõe sobre a alteração do

uso do solo nas áreas de ocorrência de mata seca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 17.353, de 17 de jane iro de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 1° – A alteração do uso do solo, a conservaçã o e a proteção da mata seca na

Região Norte de Minas, denominação conferida ao complexo vegetacional decidual

do Norte mineiro, observarão o disposto nesta lei e, supletivamente, a legislação

vigente, em especial a Lei n° 14.309, de 19 de junh o de 2002.

§ 1° – Para os efeitos desta lei, considera-se mata  seca, ou complexo decidual da

mata seca, um ecossistema específico e peculiar do Estado de Minas Gerais,
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predominante no domínio da caatinga, que se estende pelos domínios do cerrado e

da mata atlântica, compreendendo formações vegetais típicas que variam de caatinga

hiperxerófila e caatinga arbórea a floresta estacional decidual e semidecidual, com

intrusões em veredas e vegetação ruderal de calcário.

§ 2° – A delimitação das áreas abrangidas por esta lei corresponde à Região Norte

de Minas ocupada pelos biomas da caatinga, do cerrado e da mata atlântica,

conforme o mapa “Biomas de Minas Gerais”, que integra a publicação “Biodiversidade

em Minas Gerais: um atlas para sua conservação”, revista e atualizada em 2005 e

cuja primeira edição foi aprovada pela Deliberação Normativa n° 55, de 13 de junho

de 2002, do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/7/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Weliton Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem nº 537/2010 (encaminha o Veto Parcial à Proposição

de Lei Complementar nº 120), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.740 a 4.748/2010 -

Requerimentos nºs 6.457 e 6.458/2010 - Requerimento do Deputado Weliton Prado -

Comunicações: Comunicações da Comissão de Meio Ambiente e dos Deputados

Mauri Torres e Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Alencar da Silveira Jr., Pinduca Ferreira, Gustavo Valadares, Carlin Moura e Almir

Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da

Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento

do Deputado Weliton Prado; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.057/2009; aprovação -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues

- Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
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Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Chico Uejo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Gláucia Brandão, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 537/2010*

Belo Horizonte, 29 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70, da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por inconstitucionalidade e

contrariedade ao interesse público, à Proposição de lei complementar nº 120, que

altera a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, a Lei nº 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, e transforma os cargos que menciona.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, assim se manifestou

quanto aos dispositivos vetados:

§ 1º do art. 20-E da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, acrescentado

pelo art. 12 da Proposição de lei complementar nº 120:

“Art. 20-E - ..................

§ 1° - O valor do ADE a ser pago ao policial civil será calculado por meio da

multiplicação do percentual de seu vencimento básico definido nos incisos do “caput”
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pela centésima parte do resultado obtido da média das ADIs nos anos considerados

para o cálculo do ADE.”

Art. 20-G da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, acrescentado pelo

art. 12 da Proposição de lei complementar nº 120:

“Art. 20-G - Para fins de cálculo do ADE, será atribuído ao policial civil não

submetido à ADI no ano de 2007 resultado correspondente a 70% (setenta por cento)

na referida avaliação.”

Razões do Veto:

A alínea “c” do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado determina que, entre

as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, insere-se o regime

jurídico dos servidores públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e

fundacional, incluído o provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e

transferência de militar para a inatividade.

Constata-se, portanto, que há vício de iniciativa no § 1º do art. 20-E e no art. 20-G

da Lei Complementar nº 84, de 2005, nos termos do art. 12 da referida proposição.

Também contraria o interesse público, pois o § 1º do art. 20-E da Lei Complementar

nº 84, de 2005, com a redação dada pelo art. 12 da Proposição em análise

estabelece critério para cálculo do Adicional de Desempenho - ADE dos policiais civis

que difere da regra geral adotada para todos os servidores civis e militares, a qual

considera sempre o resultado da última avaliação de desempenho concluída, e não a

média de todas as avaliações de desempenho anteriores à apuração do valor do

adicional. Assim, não se trata de regra que possa ser justificada pelas peculiaridades

das carreiras policiais civis e além disso o cálculo do ADE pela média das avaliações

de desempenho poderá acarretar prejuízo para o servidor.

O art. 20-G da Lei Complementar nº 84, de 2005, com redação dada pelo art. 12 da

Proposição em análise, também contraria o interesse público, pois não é possível

conceder o ADE sem que o servidor tenha sido submetido à avaliação periódica de

desempenho individual. Ademais, no ano de 2007 já existiam normas que

possibilitavam a implementação da avaliação de desempenho individual no âmbito da

Polícia Civil, não se justificando o tratamento diferenciado proposto no artigo em

questão.
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Ante o exposto, opinamos favoravelmente à sanção parcial da lei decorrente da

aprovação do Projeto de lei complementar nº 60/2010, nos termos da Proposição de

lei complementar nº 120, com ressalvas para o § 1º do art. 20-E e para o art. 20-G da

Lei Complementar nº 84, de 2005, com a redação proposta no art. 12 do texto

analisado.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar o § 1º do art. 20-E e o

art. 20-G, ambos da Lei Complementar nº 84, de 2005, acrescentados pelo art. 12 da

Proposição de lei complementar nº 120.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N° 120

Altera a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho de 2005, e a Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, transforma os cargos que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os arts. 1°, 5°, 8° e 10 da Lei Complemen tar n° 84, de 25 de julho de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - As carreiras policiais civis são as segu intes:

I - Delegado de Polícia;

II - Médico-Legista;

III - Perito Criminal;

IV - Escrivão de Polícia;

V - Investigador de Polícia.

(...)

Art. 5° - As atribuições dos cargos de provimento e fetivo que integram as carreiras

policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado, têm natureza especial e

caráter técnico-jurídico-científico derivado da aplicação dos conhecimentos das

ciências humanas, sociais e naturalísticas.

§ 1° - O servidor ocupante de cargo de provimento e fetivo de carreiras policiais civis

tem por competência o exercício das atividades integrantes da ação investigativa,

para o estabelecimento das causas, circunstâncias, motivos, autoria e materialidade

das infrações penais, administrativas e disciplinares.

§ 2° - As atribuições específicas dos cargos das ca rreiras de que trata esta lei
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complementar são as constantes no Anexo IV.

§ 3° - Para o desempenho de suas funções, o Delegad o de Polícia disporá dos

serviços e recursos técnico-científicos da Polícia Civil e dos servidores e policiais a

ele subordinados, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de unidades e

órgãos do Poder Executivo.

§ 4° - A coleta de vestígios em locais de crime com pete, com primazia, ao Perito

Criminal, assegurada a máxima preservação por parte daqueles que primeiro

chegarem ao local, o qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos Investigadores

de Polícia para a obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação

criminal.

§ 5° - O exercício das atribuições dos cargos integ rantes das carreiras que

compõem o quadro de provimento efetivo de servidores policiais civis é incompatível

com qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na legislação.

(...)

Art. 8° - A carga horária semanal de trabalho dos o cupantes dos cargos das

carreiras de que trata esta lei complementar é de quarenta horas, vedado o

cumprimento de jornada em regime de plantão superior a doze horas.

(...)

Art. 10 - O ingresso em cargo das carreiras policiais civis de que trata esta lei

complementar, a realizar-se conforme os requisitos previstos no art. 9°, depende da

comprovação de habilitação mínima em nível:

I - superior, correspondente a graduação em Direito, para ingresso na carreira de

Delegado de Polícia;

II - superior, correspondente a graduação em Medicina, para ingresso na carreira de

Médico-Legista;

III - superior, conforme definido no edital do concurso público, para ingresso na

carreira de Perito Criminal, Escrivão de Polícia I e Investigador de Polícia I.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei complementar, considera-se nível

superior a formação em educação superior, que compreende curso ou programa de

graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.”.

Art. 2° - O “caput” do art. 7° da Lei Complementar n° 84, de 2005, passa a vigorar



____________________________________________________________________________
407

com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6°:

“Art. 7° - As carreiras policiais civis obedecem à ordem hierárquica estabelecida

entre os níveis que as compõem, mantido o poder hierárquico e disciplinar do

Delegado de Polícia, nos termos do art. 139 da Constituição do Estado, ressalvado

aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da Superintendência de Polícia

Técnico-Científica, do Instituto Médico-Legal, do Instituto de Criminalística e do

Hospital da Polícia Civil.

(...)

§ 6° - Não há subordinação hierárquica entre o Médi co-Legista, o Perito Criminal, o

Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia.”.

Art. 3° - O art. 14 da Lei Complementar n° 84, de 2 005, fica acrescido dos seguintes

§§ 2° e 3°, passando o seu parágrafo único a vigora r como § 1°, com a seguinte

redação:

“Art. 14 - (...)

§ 1° - A progressão do servidor posicionado até o p enúltimo nível hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo grau;

III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante o

período aquisitivo, nos termos do § 3° do art. 31 d a Constituição do Estado.

§ 2° - A progressão do servidor do grau “A” para o grau “B” do último nível

hierárquico da carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - ter trinta anos de serviço;

II - ter cumprido um ano de efetivo exercício no referido nível;

III - ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória no último

nível da carreira;

IV - ter vinte anos de efetivo exercício na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

V - ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não se ter beneficiado

da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Constit uição do Estado.

§ 3° - Caso o policial civil posicionado no último nível da carreira decida beneficiar-

se da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Cons tituição do Estado, será revogada
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a progressão, o mesmo ocorrendo caso não se efetive a aposentadoria devido ao não

atendimento dos requisitos legais.”.

Art. 4° - O § 3° do art. 15, o “caput” do art. 16, o art. 20 e o “caput” e o § 1° do art.

20-B da Lei Complementar n° 84, de 2005, passam a v igorar com a seguinte redação:

“Art. 15 - (...)

§ 3° - Os limites de vagas por nível para a promoçã o nas carreiras de Escrivão de

Polícia e Investigador de Polícia serão definidos na forma de regulamento.

(...)

Art. 16 - Fará jus a promoção especial o ocupante de cargo das carreiras de

Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia que preencher os seguintes

requisitos:

(...)

Art. 20 - As atividades acadêmicas para o desenvolvimento do servidor na carreira a

que pertence serão desenvolvidas pela Academia de Polícia Civil, podendo ser

realizadas em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e com

outros organismos governamentais de âmbito estadual ou federal.

(...)

Art. 20-B - O policial civil será aposentado voluntariamente, independentemente da

idade:

I - se homem, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte

anos de efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1° desta

lei complementar;

II - se mulher:

a) após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1° desta lei

complementar; ou

b) após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos a que

se referem os incisos I a V do art. 1° desta Lei Co mplementar.

§ 1° - Para a obtenção do prazo mínimo de efetivo e xercício nos cargos, poderá ser

considerado o tempo de serviço prestado como militar integrante dos Quadros da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.”.
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Art. 5° - O Anexo I da Lei Complementar n° 84, de 2 005, passa a vigorar na forma

do Anexo I desta lei complementar.

Parágrafo único - O vencimento do grau “B” do último nível hierárquico das carreiras

policiais civis, de que trata a Lei Complementar n° 84, de 2005, com as alterações

promovidas por esta lei complementar, será fixado com diferença não superior a 10%

(dez por cento) do valor fixado para o grau “A” do mesmo nível.

Art. 6° - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 8 4, de 2005, o Anexo IV, na

forma do Anexo II desta lei complementar.

Art. 7° - Ficam transformados 53 (cinquenta e três)  cargos de provimento efetivo de

Auxiliar de Necropsia, que não foram extintos por força do art. 36 da Lei

Complementar n° 84, de 2005, e 7.814 (sete mil oito centos e quatorze) cargos de

provimento efetivo de Agente de Polícia em 7.867 (sete mil oitocentos e sessenta e

sete) cargos de provimento efetivo de Investigador de Polícia II.

§ 1° - O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Investigador de Polícia II, de que trata o item I.5.2 do Anexo I da Lei Complementar n°

84, de 2005, com a redação dada por esta lei complementar, de acordo com a

correlação constante no Anexo III desta lei complementar, assegurado o direito ao

desenvolvimento na carreira.

§ 2° - O posicionamento na estrutura da carreira de  Investigador de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°, ressalvado o disposto no §

3°.

§ 3° - Caso a tabela de vencimento básico da carrei ra de Investigador de Polícia II

não contenha valor de vencimento básico idêntico ao percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução de que trata o § 1°, seu  posicionamento dar-se-á no nível

e no grau que tiverem valor de vencimento básico imediatamente superior, observada

a correlação constante no Anexo III desta lei complementar.

§ 4° - O aspirante à carreira de Agente de Polícia em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar
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ingressará no nível I da carreira de Investigador de Polícia II.

§ 5° - Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Investigador de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Investigador de Polícia I.

§ 6° - Ressalvado o disposto no § 4°, não haverá in gresso na carreira de

Investigador de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 8° - Os 70 (setenta) cargos correspondentes às  funções públicas da carreira de

Agente de Polícia, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência do

disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, acrescentados pela Emenda à Constituição n° 49, de 13 de

junho de 2001, ficam transformados em 70 (setenta) cargos da carreira de

Investigador de Polícia II, lotados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os cargos transformados nos termos do “caput” deste artigo

serão extintos com a vacância.

Art. 9° - Ficam transformados 1.878 (mil oitocentos  e setenta e oito) cargos de

provimento efetivo de Escrivão de Polícia em 1.878 (mil oitocentos e setenta e oito)

cargos de provimento efetivo de Escrivão de Polícia II.

§ 1° - O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Escrivão de Polícia II, de que trata o item I.4.2 do Anexo I da Lei Complementar n° 84,

de 2005, com a redação dada pelo Anexo I desta lei complementar, assegurado o

direito ao desenvolvimento na carreira.

§ 2° - O posicionamento na estrutura da carreira de  Escrivão de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°.

§ 3° - O aspirante à carreira de Escrivão de Políci a em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Escrivão de Polícia II.

§ 4° - Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Escrivão de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de
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Escrivão de Polícia I.

§ 5° - Ressalvado o disposto no § 3°, não haverá in gresso na carreira de Escrivão

de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 10 - Para fins de percepção dos seus proventos, o servidor aposentado em

cargo de provimento efetivo integrante de carreira alterada ou transformada por esta

lei complementar será posicionado na estrutura das carreiras de que trata esta lei

complementar, observado o nível e o grau no qual se aposentou.

Art. 11 - Na tabela constante no Anexo III da Lei Complementar n° 84, de 2005, na

coluna referente à carreira, a expressão “Agente de Polícia” fica substituída pela

expressão “Investigador de Polícia II”.

Art. 12 - Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 84, de 2005, os seguintes

arts. 20-C, 20-D, 20-E, 20-F e 20-G, que integram o Capítulo II-A – “Do Adicional de

Desempenho”:

“CAPÍTULO II-A

DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art. 20-C - O Adicional de Desempenho – ADE – constitui vantagem remuneratória,

concedida mensalmente ao policial civil que tenha ingressado no serviço público após

a publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha

feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado e que cumprir os requisitos estabelecidos nesta lei

complementar.

§ 1° - O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número

de Avaliações de Desempenho Individual – ADIs – satisfatórias obtidas pelo policial

civil, nos termos desta lei complementar.

§ 2° - O policial civil da ativa, ao manifestar a o pção de que trata o “caput”, fará jus

ao ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta

lei complementar.

§ 3° - A partir da data da opção pelo ADE, não serã o concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao policial civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4° - O somatório de percentuais de ADE e de adici onais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) do
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vencimento básico do policial civil.

§ 5° - O policial civil poderá utilizar para fins d e aquisição do ADE o período anterior

à sua opção por esse adicional, que será considerado de resultado satisfatório, salvo

o período já computado para obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de

quinquênio.

Art. 20-D - São requisitos para a obtenção do ADE:

I - a estabilidade do policial civil;

II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo policial civil na ADI.

§ 1° - Para fins do disposto no inciso II do “caput ”, considera-se satisfatório o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2° - O período anual considerado para aferição da  ADI terá início no dia e no mês

do ingresso do policial civil ou de sua opção pelo ADE.

§ 3° - Na ADI será considerado fator de avaliação o  aproveitamento em curso

profissional realizado pela Academia de Polícia Civil.

§ 4° - A regulamentação da ADI, no que se refere ao  disposto no § 3°, poderá ser

delegada ao Chefe da Polícia Civil.

Art. 20-E - Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual do

vencimento básico do policial civil, estabelecido conforme o número de ADIs com

resultado satisfatório por ele obtido, assim definidos:

I - para três ADIs com resultado satisfatório: 6% (seis por cento);

II - para cinco ADIs com resultado satisfatório: 10% (dez por cento);

III - para dez ADIs com resultado satisfatório: 20% (vinte por cento);

IV - para quinze ADIs com resultado satisfatório: 30% (trinta por cento);

V - para vinte ADIs com resultado satisfatório: 40% (quarenta por cento);

VI - para vinte e cinco ADIs com resultado satisfatório: 50% (cinquenta por cento);

VII - para trinta ADIs com resultado satisfatório: 60% (sessenta por cento).

§ 1° - O valor do ADE a ser pago ao policial civil será calculado por meio da

multiplicação do percentual de seu vencimento básico definido nos incisos do “caput”

pela centésima parte do resultado obtido da média das ADIs nos anos considerados

para o cálculo do ADE.

§ 2° - O policial civil que fizer jus à percepção d o ADE continuará percebendo o
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adicional no percentual adquirido até atingir o número necessário de ADIs com

resultado satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do

“caput” deste artigo.

§ 3° - O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

§ 4° - O policial civil que não for avaliado por es tar totalmente afastado por mais de

cento e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado

de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar essa situação.

§ 5° - Se o afastamento previsto no § 4° for decorr ente de acidente de serviço ou de

moléstia profissional, o policial civil permanecerá com o resultado da sua última ADI,

se este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6° - Ao policial civil afastado parcialmente do s erviço, dispensado por problemas

de saúde, serão asseguradas, pelo Chefe da Polícia Civil, condições especiais para a

realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7° - O policial civil afastado do exercício de su as funções por mais de cento e

vinte dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não

será avaliado, quando o afastamento for devido a:

I - licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II - ausência, conforme a legislação civil;

III - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV - cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções;

V - exercício temporário de cargo público civil.

Art. 20-F - O ADE será incorporado aos proventos do policial civil quando de sua

aposentadoria, em valor correspondente a um percentual de seu vencimento básico,

estabelecido conforme o número de ADIs com resultado satisfatório por ele obtido,

respeitados os seguintes percentuais máximos:

I - para trinta ADIs com resultado satisfatório: até 70% (setenta por cento);

II - para vinte e nove ADIs com resultado satisfatório: até 66% (sessenta e seis por

cento);
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III - para vinte e oito ADIs com resultado satisfatório: até 62% (sessenta e dois por

cento);

IV - para vinte e sete ADIs com resultado satisfatório: até 58% (cinquenta e oito por

cento);

V - para vinte e seis ADIs com resultado satisfatório: até 54% (cinquenta e quatro

por cento).

§ 1° - O valor do ADE a ser incorporado aos provent os do policial civil quando da

sua aposentadoria será calculado por meio da multiplicação do percentual definido

nos incisos I a V do “caput” pela centésima parte do resultado da média aritmética

simples dos resultados satisfatórios obtidos nas ADIs durante a carreira.

§ 2° - Para fins de incorporação aos proventos dos policiais civis que não

alcançarem o número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do “caput”, o

valor do ADE será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do

ADE percebidas anteriormente à sua aposentadoria ou à instituição da pensão.

Art. 20-G - Para fins de cálculo do ADE, será atribuído ao policial civil não

submetido à ADI no ano de 2007 resultado correspondente a 70% (setenta por cento)

na referida avaliação.”.

Art. 13 - O art. 54 e os incisos II, VI e IX do art. 80 da Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 54 - As Delegacias de Polícia Civil de âmbito territorial e de atuação

especializada são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, e as Delegacias

Regionais de Polícia Civil e as Divisões de Polícia Especializada, por Delegado de

Polícia de, no mínimo, nível Especial.

§ 1° - A direção das Superintendências, dos Departa mentos de Polícia Civil de

âmbito territorial e atuação especializada, da Academia de Polícia Civil, do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, do

Instituto de Identificação, a Chefia de Gabinete da Polícia Civil e o cargo de Delegado

Assistente do Chefe da Polícia Civil serão exercidos exclusivamente por Delegados-

Gerais de Polícia, ressalvada a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, cuja

direção compete a ocupante de cargo de Médico-Legista ou de Perito Criminal que

esteja em efetivo exercício e no último nível da carreira.
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§ 2° - A direção do Instituto de Medicina Legal e d o Instituto de Criminalística será

exercida, respectivamente, por Médico-Legista e por Perito Criminal que estejam em

efetivo exercício e no último nível da carreira.

(...)

Art. 80 - (...)

II - ter no mínimo dezoito anos;

(...)

VI - gozar de boa saúde física e mental, comprovada por:

a) avaliação psicológica, feita por meio de testes psicológicos;

b) exames biomédicos, visando comprovar a sanidade física;

c) exames biofísicos, feitos por meio de testes físicos específicos;

(...)

IX - ter, no caso de candidato à carreira de Investigador de Polícia, habilitação ou

permissão para dirigir veículo automotor, no mínimo, na categoria “B”;”.

Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 81 da Lei n° 5. 406, de 1969, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 81 - (...)

Parágrafo único - O aspirante a carreiras policiais civis que aceitar bolsa de estudo

firmará termo de compromisso, obrigando-se a devolver ao Estado, em dois anos,

pelo valor reajustado monetariamente na forma de regulamento, sem juros, o total

recebido a esse título, bem como o montante correspondente ao valor dos serviços

escolares recebidos, no caso de:

I - abandono do curso sem ser por motivo de saúde;

II - não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado; ou

III - não permanecer na carreira pelo período mínimo de cinco anos após o término

do curso, salvo se em decorrência de aprovação e posse em cargo de carreira da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 15 - O art. 7° da Lei n° 5.406, de 16 dezembro  de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7° - São Órgãos Superiores da Polícia Civil:

I - Gabinete da Chefia da Polícia Civil;
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II - Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária;

III - Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

IV - Academia de Polícia Civil;

V - Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

VI - Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

VII - Superintendência de Informações e Inteligência Policial;

VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 16 - Ficam revogados:

I - o art. 4°, o parágrafo único do art. 9°, o art.  11, a alínea “b” do inciso I do art. 19 e

os arts. 35 e 36 da Lei Complementar n° 84, de 2005 ;

II - o art. 75 da Lei n° 5.406, de 1969.

Art. 17 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de junho de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 2°, 21 a 26, 28 e 30 da Lei Complementar n° 84, de 25 de

julho de 2005)

Estrutura das Carreiras Policiais Civis

I.1 - Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Delegado de Polícia, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.7.2010.

I.2 - Estrutura da Carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Médico-Legista, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 8.7.2010.

I.3 - Estrutura da Carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais
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* - A estrutura da carreira de Perito Criminal, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 8.7.2010.

I.4 - Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia

I.4.1 - Escrivão de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia I, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.7.2010.

I.4.2 - Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia II, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.7.2010.

I.5 - Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 - Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia I, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.7.2010.

I.5.2 - Investigador de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia II, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.7.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 5° da Lei Complemen tar n° 84, de 25 de julho de 2005)

Atribuições Específicas dos Cargos das Carreiras Policiais Civis

IV. 1 - Delegado de Polícia:

a) a direção da unidade da Polícia Civil em que esteja em exercício;

b) a orientação, a coordenação, o controle e a fiscalização dos serviços policiais

civis no âmbito de sua circunscrição e das ações de investigação criminal para

apuração de infração penal, com autonomia e independência, para a busca da

verdade real;
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c) a decisão sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;

d) a requisição, a quem de direito, das medidas necessárias à efetivação das

investigações criminais e a representação pela decretação de prisões, pela expedição

de mandados de busca e apreensão e a adoção de outras medidas cautelares no

âmbito da polícia judiciária, observadas as disposições legais e constitucionais;

e) a presidência dos inquéritos policiais, a lavratura de termos circunstanciados de

ocorrência e dos demais atos e procedimentos de natureza investigativa, penal ou

administrativa previstos na legislação;

f) a expedição de intimações e a determinação para condução coercitiva de

pessoas, na hipótese de não comparecimento sem justificativa, nos termos da

legislação;

g) a definição pela formalização do ato de indiciamento, fundamentando a partir dos

elementos de fato e de direito existentes nos autos;

h) a realização e a determinação da busca pessoal e veicular no caso de fundada

suspeita de prática criminosa ou cumprimento de mandado judicial;

i) a promoção de ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e

funcional de seus subordinados no que se refere ao conteúdo dos serviços

investigatórios, bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando

necessário, a requisição formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou

obscuridade em laudos, relatórios de serviço e outros;

j) a efetivação de ações para a realização do bem-estar geral e a garantia das

liberdades públicas e o aprimoramento dos métodos e procedimentos policiais, além

da promoção da polícia comunitária e da mediação de conflitos que assegurem a

efetividade dos direitos humanos;

l) a gestão para atualização de dados e informações pertinentes à unidade policial

sob sua responsabilidade no âmbito dos sistemas em uso na Polícia Civil;

m) a decisão de avocar, quando conveniente e por ato motivado, inquéritos policiais

e demais procedimentos presididos por Delegado de Polícia de hierarquia inferior;

n) a permanente articulação técnico-científica entre a prova objetiva e a prova

subjetiva de que trata a legislação, para a maior eficiência, eficácia e efetividade do

ato investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;



____________________________________________________________________________
419

o) o exercício da fiscalização relacionada à comercialização de produtos

controlados e ao funcionamento de locais destinados às diversões públicas e a

recepção e o acolhimento do aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais

e políticos em ambientes públicos, nos termos do art. 5°, XVI, da Constituição da

República;

p) a direção dos serviços de trânsito e a identificação civil e criminal no âmbito do

Estado;

q) a determinação para captura de infratores e o cumprimento de alvarás de soltura;

r) a participação no planejamento para a atuação integrada dos órgãos de

segurança e de justiça no âmbito de sua circunscrição.

IV.2 - Médico-Legista:

a) a realização de exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em

cadáveres e em vivos, para subsidiar a determinação da “causa mortis” ou da

natureza de lesões;

b) a realização de exames e análises pertinentes à identificação antropológica de

natureza biológica, no âmbito da medicina legal;

c) o diagnóstico, a avaliação e a constatação da situação de pessoa submetida a

efeito de substância de qualquer espécie, além da avaliação do seu estado psíquico e

psiquiátrico que vise ao esclarecimento que possa subsidiar a instrução de inquérito

policial, procedimentos administrativos ou processos judiciais criminais;

d) o cumprimento de requisições médico-legais no âmbito das investigações

criminais e do exercício da polícia judiciária, com a emissão dos respectivos laudos

para viabilização de provas objetivas;

e) a sistematização dos correspondentes elementos objetivos no âmbito da

medicina legal que subsidiem a apuração de infrações penais, administrativas e

disciplinares, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e científica a ser

assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.3 - Perito Criminal:

a) a realização de exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados a

física, química, biologia legal e demais áreas do conhecimento científico e

tecnológico;
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b) a análise de documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para

apurar evidências ou colher vestígios, ou em laboratórios, visando a fornecer

elementos esclarecedores para a instrução de inquérito policial, procedimentos

administrativos ou processos judiciais criminais;

c) a emissão de laudos periciais para determinação da identificação criminal por

meio da datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, com a finalidade de

instruir procedimentos e formar elementos indicativos de autoria de infrações penais;

d) o cumprimento de requisições periciais pertinentes às investigações criminais e

ao exercício da polícia judiciária, no que se refere à aplicação de conhecimentos

oriundos da criminalística, com a elaboração e a sistematização dos correspondentes

laudos periciais para a viabilização de provas objetivas que subsidiem a apuração de

infrações penais e administrativas;

e) o exame de elementos materiais existentes em locais de crime, com prioridade

de análise, a orientação para abordagem física correspondente e a interação com os

demais integrantes da equipe investigativa;

f) a constatação da idoneidade e da inviolabilidade de local, bens e objetos

submetidos a exame pericial, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e

científica a ser assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.4 - Escrivão de Polícia:

a) a formalização dos atos e termos dos inquéritos policiais, dos termos

circunstanciados de ocorrência e dos demais procedimentos administrativos,

observadas as técnicas pertinentes;

b) a realização da guarda e da conservação de livros, procedimentos, documentos

e objetos apreendidos no âmbito da polícia judiciária;

c) o exercício das atividades decorrentes da gestão científica de dados,

informações e conhecimentos pertinentes à atividade investigativa e ao cumprimento

de prisões;

d) a expedição de certidões acerca dos procedimentos policiais;

e) a certificação de autenticidade de documentos no âmbito da Polícia Civil;

f) o controle relacionado ao cumprimento de decisões na esfera da polícia judiciária,

para efetividade das ações policiais, e à observância dos prazos e formas
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estabelecidos.

IV.5 - Investigador de Polícia:

a) o cumprimento de diligências policiais, mandados e outras determinações da

autoridade superior competente, a análise, a pesquisa, a classificação e o

processamento de dados e informações para a obtenção de vestígios e indícios

probatórios relacionados a infrações penais e administrativas;

b) a realização de busca pessoal, de prisões, de obtenção de elementos para a

identificação criminal, datiloscópica e antropológica de pessoas, no que se refere às

características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil do

submetido à investigação criminal, para a captação dos elementos indicativos de

autoria de infrações penais;

c) o desenvolvimento das ações necessárias para a segurança das investigações,

inclusive a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais até o

seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

d) a captação e a interceptação de dados e informações pertinentes aos indícios e

vestígios encontrados em bens, objetos e locais de cometimento de infrações penais,

inclusive em veículos, com a finalidade de estabelecer a sua identificação, elaborando

autos de vistoria e de constatação, descrevendo as suas características,

circunstâncias e condições, para os fins de apuração de infração penal;

e) a sistematização de elementos e informações para fins de apuração das

infrações penais, administrativas e disciplinares;

f) a formalização de relatórios detalhados sobre os resultados das ações policiais,

diligências e providências cumpridas no curso das investigações;

g) a realização de inspeção, de operação e investigação policial, além da adoção de

medidas de suporte para a realização de exames periciais e médico-legais, quando

necessário, sob a coordenação e presidência do Delegado de Polícia.”.

ANEXO III

(a que se refere o § 1° do art. 7° da Lei Complemen tar n° , de de de 2010)

Tabela de Correlação da Carreira de Investigador de Polícia

* - A tabela de correlação da carreira de Investigador de Polícia foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 8.7.2010.
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- À Comissão Especial.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.740/2010

Concede isenção de multas e juros de mora aos irrigantes em débito do projeto

Jaíba - Etapa II - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o Estado de Minas Gerais, por meio da Fundação Rural

Mineira - Ruralminas -, a conceder isenção de multas e juros de mora aos irrigantes

do Jaíba II, ainda em débito com essa fundação.

§ 1º - O irrigante interessado tem o prazo de noventa dias para requerer os

benefícios desta lei.

§ 2º - O débito existente será atualizado mediante correção com base no IGPM.

§ 3º - Será permitido, no máximo, o parcelamento em trinta e seis meses.

§ 4º - O proprietário do imóvel beneficiado por esta lei poderá transferi-lo a

terceiros, desde que esteja com seus pagamentos em dia e tenha anuência prévia da

Ruralminas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: O Jaíba, Etapa II, iniciativa pioneira do Estado, objetivou o

assentamento de produtores rurais dispostos ao cultivo do solo para desenvolvimento

da produção agropecuária, nesse grandioso projeto.

Entretanto, inicialmente, ocorreram diversos colapsos nos canais condutores, o que

impossibilitou a chegada da água para a irrigação dos lotes arrematados,

prejudicando os produtores, que assim deixaram de implantar seus projetos, sofrendo

até mesmo sensíveis prejuízos, sobretudo, financeiros, em decorrência de

empréstimos já contraídos com agências bancárias.
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Além disso, surgiram impasses quanto à liberação de licenças ambientais no

projeto, o que somente foi solucionado ao final do ano de 2009, impossibilitando os

irrigantes de implantarem seus projetos, causando-lhes prejuízos.

Assim, considerando-se os inúmeros obstáculos enfrentados e o fato de terem sido

os supracitados irrigantes muito prejudicados, achamos por bem isentar esses

produtores, cuja quitação de lotes, ainda esteja pendente, da cobrança de multa e

juros de mora, cobrando-lhes apenas o valor do débito inicial e suas correções, com

base no IGPM.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.741/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial De Piumhi -

Acep, com sede no Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial

de Piumhi - ACEP - , com sede no Município de Piumhi.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Comercial e Empresarial de

Piumhi - Acep é sustentar, defender e representar, perante os poderes públicos e

onde quer que se faça necessário, os direitos, os interesses e as reivindicações de

seus associados e das classes que representa.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação da presente proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Turismo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.742/2010

Declara de utilidade pública o São João Batista Esporte Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o São João Batista Esporte Clube, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2010.

Wander Borges

Justificação: O esporte desenvolve valores como afetividade, percepção,

expressão, raciocínio e criatividade, razão pela qual representa importante

instrumento de socialização, educação, promoção de saúde, identidade cultural e

cooperação entre os povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização das Nações

Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a adoção do esporte como

instrumento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 9/1/2008, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,

a sociedade civil organizou-se e fundou a entidade São João Batista Esporte Clube.

Sua constituição legal foi efetivada em 7/4/2008, configurando-se uma pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo incentivar a difusão de

atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, especialmente o futebol.

A entidade, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta relevantes

serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender as

crescentes necessidades e demandas da população por esporte, destinadas

sobretudo a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, tendo por

principal propósito contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua

inclusão social.

O clube em comento mantém um time de futebol feminino, composto por 40 atletas

residentes em áreas de risco social, promove campeonatos esportivos, palestras,

debates e cursos e realiza a doação de cestas básicas.

Frise-se, ainda, que as ações desenvolvidas pela entidade almejam difundir,

aperfeiçoar, fomentar, fiscalizar e disciplinar a prática do desporto amador,

organizando campeonatos e torneios, bem como promovendo atividades que

contribuam para a formação do ser humano.
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Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade São João Batista

Esporte Clube.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.743/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Bênção de Deus, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da Bênção de

Deus, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: Fundada em 1988, a Associação Comunitária da Bênção de Deus é

uma instituição filantrópica, sem finalidade econômica, de caráter educacional e

cultural, voltada para a defesa da saúde e do ser humano.

Na consecução de seus propósitos, a instituição estuda a cultura brasileira para

difundi-la por meio de cursos, palestras e similares; incentiva a criação de serviços

para a comunidade nas áreas de educação, cultura e saúde, promovendo o

cooperativismo e a defesa dos direitos humanos; presta assistência social; realiza

campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e calçados, envidando esforços

para reduzir a miséria; mantém uma biblioteca comunitária; ministra cursos aos

portadores de necessidades especiais, qualificando-os para o mercado de trabalho;

desenvolve ações voltadas para a consolidação da comunicação comunitária e

educativa, buscando o aperfeiçoamento qualitativo da produção cultural em benefício

de todos.

Considerando a importância do trabalho realizado pela entidade para a

consolidação da cidadania, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este

projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.744/2010

Declara de utilidade pública a Creche Criança Esperança, com sede no Município

de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Criança Esperança, com sede

no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2010.

Ademir Lucas

Justificação: A Creche Criança Esperança foi constituída em 1992, no Município de

Contagem, e tem por finalidade tratar dos interesses coletivos dos moradores do

Bairro Industrial São Luiz, razão por que trabalha junto aos órgãos públicos

reivindicando obras de melhoramento e serviços que impliquem o bem-estar da

comunidade na qual está inserida.

O local onde está situada faz parte de grande aglomeração urbana na Região

Metropolitana de Belo Horizonte, habitada preponderantemente por operários e

pessoas de baixa renda. Nesse contexto, o seu trabalho adquire especial relevância.

Sua obra mais específica, entre suas ações cotidianas, vincula-se ao amparo da

criança, a quem presta assistência médico-odontológica e educação em regime de

creche e pré-escola, além de oferecer várias refeições diárias a crianças com idade

entre três meses e seis anos e onze meses. No caso de crianças nessa faixa etária,

nenhum custo é repassado aos familiares.

Em razão do trabalho desenvolvido pela Creche Criança Esperança, contamos com

a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.745/2010

Declara de utilidade pública a Associação Inzo de J’Inkise Luango e Kaitumbá, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Inzo de J’Inkise Luango e

Kaitumbá, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A comunidade Inzo de J’Inkise Luango e Kaitumbá, localizada no

Município de Uberlândia, tem como finalidade o estudo, o resgate, a preservação e a

divulgação das culturas de matriz africana, além da defesa dos direitos, interesses e

de melhor qualidade de vida dos afrodescendentes.

Em 2007, seus membros constituíram a Associação Inzo de J’Inkise Luango e

Kaitumbá, entidade de direito privado, de caráter cultural, assistencial, educativo,

esportivo e recreativo, sem fins lucrativos.

As atividades da instituição estão voltadas para a garantia da participação

democrática dos cidadãos junto ao poder público; o recebimento das reivindicações

de seus associados e busca de atendimento; o fortalecimento da cordialidade, união

e organização de seus membros; a prestação de assistência social aos carentes,

especialmente, crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades

especiais.

Considerando a importância do trabalho realizado pela entidade na consolidação da

cidadania, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.746/2010

Declara de utilidade pública o Clube Soroptimista de Uberlândia, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube Soroptimista de Uberlândia,

com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2010.

Tenente Lúcio

Justificação: Soroptimismo é a junção das palavras latinas “soror”, que significa

irmã, e “optma”, melhor, e pode ser entendido como “o melhor para as mulheres”.

Trata-se de um movimento voltado para a defesa dos interesses e direitos de

mulheres e meninas, constituído de voluntárias, administradoras de negócios e

profissionais, que trabalham em projetos para a promoção da qualidade de vida e

superação dos obstáculos e discriminação enfrentados por esse gênero.

O Soroptimist International é uma organização que administra vários programas

internacionais que ajudam mulheres, oferecendo-lhes os recursos de que precisam

para melhorar sua educação, competências e perspectivas de emprego, procurando

atingir metas definidas, baseadas em pesquisas realizadas em todo o mundo.

Assim, o Clube Soroptimista de Uberlândia, fundado em 1995, é uma entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivos promover a educação e a

saúde; prestar serviços voltados às necessidades de crianças, adolescentes e

adultos; estabelecer intercâmbio com instituições afins; realizar pesquisas e

publicações, além de eventos, visando à divulgação dos resultados de seus projetos,

a troca de informações e a construção do conhecimento.

Considerando a importância do trabalho realizado pelo Clube Soroptimista de

Uberlândia, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei,

que pretende outorgar-lhe o título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.747/2010

Declara de utilidade pública o 56º-MG Grupo Escoteiro São Sebastião - 56º-MG

GESS -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o 56º-MG Grupo Escoteiro São

Sebastião - 56º-MG GESS -, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2010.

Tenente Lúcio

Justificação: O Grupo Escoteiro São Sebastião - 56º-MG GESS -, com sede no

Município de Uberlândia, é entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter

educacional, cultural, beneficente e comunitário, que tem como finalidade a prática do

escotismo no Município como força educativa.

O escotismo é um movimento mundial, voltado para o voluntariado e a educação.

Sua principal proposta é o desenvolvimento da juventude por meio de um sistema de

valores que prioriza a honra, a prática do trabalho em equipe e a vida ao ar livre. O

objetivo de suas atividades é fazer com que o jovem assuma seu próprio crescimento,

tornando-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade,

respeito e disciplina.

Considerando a importância do trabalho realizado pelo Grupo Escoteiro São

Sebastião, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que

pretende outorgar-lhe o título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.748/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo -

Centro de Assistência Social Fonte de Vida Nova, com sede no Município de Poços

de Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Social, Educativo e

Beneficente Novo Signo - Centro de Assistência Social Fonte de Vida Nova, com

sede no Município de Poços de Caldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2010.
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Carlos Mosconi

Justificação: O Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo - Centro de

Assistência Social Fonte de Vida Nova, com sede no Município de Poços de Caldas,

é uma associação civil sem fins lucrativos, de cunho filantrópico e de natureza

educacional, cultural e assistencial, em consonância com as diretrizes do Instituto

Secular das Irmãs de Maria de Schoenstatt, instituto de vida consagrada da Igreja

Católica.

A associação tem por finalidade promover a educação formal em todos os níveis,

como também a educação profissionalizante, além de oferecer cursos, palestras,

seminários, treinamentos, qualificação profissional e outros. Utiliza-se da atividade de

educação, em todos os níveis e modalidades, como forma de viabilizar a inserção

social da população em situação de risco social.

Cabe ao Instituto manter as unidades, filiais, estabelecimentos, obras, projetos e

outros que pertencerem à sua estrutura organizacional, bem como manter outros

projetos e instituições voltados para a educação, pesquisa, assistência social, cultura

e lazer, podendo ainda ampliar sua rede de atendimento dentro das formas

permitidas pela lei, inclusive assumindo a responsabilidade por instituições que

guardem identidade com seus objetivos, por meio de convênios.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.457/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Recreativa do Tradição Esporte Clube pelos

oito anos de sua constituição. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.458/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Seção de Inteligência da 19ª Companhia Independente de

Polícia Militar pedido de cópia da documentação referente à apuração de denúncias

contra policiais militares que teriam praticado abuso de autoridade, agressões e

torturas no Município de Conceição do Pará. (- À Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Weliton Prado.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Meio

Ambiente e dos Deputados Mauri Torres e Alberto Pinto Coelho.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, vários

são os assuntos que me trazem aqui hoje. Conversando mais cedo com o Sr. Márcio

Fagundes, colega jornalista do jornal “Hoje em Dia”, mostrei-lhe a dificuldade pela

qual passam moradores da cidade do Serro. Ele me disse: “Alencarzinho, foi

grandiosa a Festa do Rosário realizada neste final de semana. Todos a conhecem”.

Expliquei-lhe qual era a dificuldade.

Deputados e Deputadas, mais um ano, graças a Deus e ao bom povo da cidade do

Serro, tivemos realmente uma bela Festa do Rosário, bem organizada pelos festeiros,

pelo rei, pela rainha, enfim, por todos ali. No entanto, Sr. Presidente, tivemos o

incômodo do mau cheiro que hoje existe em razão da implantação de uma ETE, de

um trabalho que, na minha opinião, foi feito às pressas. Muito afoito para inaugurá-la,

o Prefeito não deixou a coisa ficar certa.

A Câmara Municipal e o Presidente ficaram naquela atitude de fazer uma festa para

inauguração, porque precisavam inaugurar. Posso falar sobre isso com tranquilidade,

porque sou serrano, costumo frequentar a cidade, costumo andar por ali. Todas as

pessoas da cidade chegavam perto de mim e me diziam que inauguraram uma obra

da Copasa e que a obra está trazendo um cheiro horrível. Quero lembrar que ainda

estamos no inverno. Quando o calor chegar, ninguém conseguirá ficar lá. Passei na

residência do companheiro Delson Tolentino; na cozinha de sua casa havia um mau

cheiro impressionante. O que aconteceu? Fizeram essa obra e não esperaram.

Agora, enquanto ainda está cedo, venho a esta tribuna, em nome da população

serrana, pedir providência, porque o Prefeito não está fazendo isso. Quero ver se há

algum Deputado aqui que terá a coragem de fazer a defesa do Sr. Guilherme,

Prefeito do Serro, que não fez sua parte nem reclamou da Copasa; quero ver quem

fará a defesa do Presidente da Câmara de lá, porque ele também é responsável. Digo

isso com tranquilidade.
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Não fui à inauguração da ETE, e o Presidente da Câmara disse que não fui, porque

eu estava sem prestígio com o Governador. Não fui, Sr. Gílson, porque sabia que

daria nisso. Estão cobrando R$60,00 da população pobre do Serro e estão

espalhando mau cheiro por todos os lados. Agora precisamos vir a esta tribuna para

pedir providência à Copasa. Aquilo só pode funcionar se estiver em perfeitas

condições, não pode funcionar “meia boca”, como está acontecendo agora. Quem

deve reclamar disso é o Prefeito, é o Presidente da Câmara. O Vereador Wander

Conceição e o Roberto, operadores sérios daquela Câmara Municipal, chegaram

perto de mim e disseram como a situação está. A população inteira também me

disse. Não precisou de Vereador, de morador, de vizinhos, precisou da população. Eu

andava por todo o Serro, e a conversa era uma só: o mau cheiro que estava na

cidade e sobre o qual ninguém tomava providência.

Estou indo ao Ministério Público hoje pedir providência para entrar na Copasa e

fazer o que for; pedirei melhorias. Esse mau cheiro não pode continuar para a

população serrana, que é uma população hospitaleira, séria, que sabe respeitar a

todos. Ela não pode ser maltratada por obras da Copasa que foram feitas ali. Sr.

Presidente da Copasa, estamos indo ao Ministério Público. Eu dizia ao Márcio

Fagundes, futuro Deputado e agora jornalista, que é um absurdo a população do

Serro, tão carente, humilde e bem-intencionada, um povo hospitaleiro, amigo, um

povo que sabe o que quer, ficar nessa situação com a implantação dessa ETE, que

para mim foi feita a toque de caixa.

Respondo ao Presidente da Câmara, que disse que estou sem prestígio: não fui

porque sabia que ainda não era a hora de inaugurar. Não poderia ter sido inaugurado

às pressas, Sr. Presidente da Câmara.

Sr. Presidente, tenho vários assuntos a tratar. Quero fazer registro do projeto que

apresento a esta Casa, projeto que, tenho certeza, terá apoio da população mineira: o

projeto da ficha limpa nos cargos ocupados no governo do Estado por Secretário, por

Secretário Adjunto. Em Minas Gerais daremos exemplo para o Brasil inteiro.

Em Minas Gerais vou pedir caráter de urgência para esse projeto, e no próximo

governo, quem for Secretário de Estado, Secretário Adjunto, Presidente de autarquia,

deverá ter ficha limpa. Se é preciso ter ficha limpa para ser candidato, deve-se ter
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ficha limpa para ser Secretário de Estado. Já não podemos aceitar isso. Não

podemos aceitar Prefeito que não pode ser candidato, mas que está trabalhando para

um Governador, para “pegar uma boquinha” de Secretário. Roubou no seu Município,

roubou dos cofres públicos, e agora vai querer ocupar cargo.

Isso será em Minas Gerais. Estou mandando esse documento para todos da minha

entidade nacional, e vai pegar, como ocorreu com a lei antifumo. Essa lei é uma

realidade em Minas Gerais, porque o povo estava do lado dela, e esse projeto

também será realidade. Para ser nomeado Secretário Adjunto ou Presidente de

autarquia, deverá ter ficha limpa, não poderá ser ladrão, não poderá ser bandido. Se

a Câmara Federal atender o apelo do povo, vamos atender e votar esse projeto nesta

Casa. Esse projeto vai revolucionar a política em Minas Gerais. Ficha limpa para

Secretário. Chega de tentar arranjar emprego, dar um jeitinho porque é amigo do

Governador, do Ministro ou do Prefeito. Chega disso. Minas Gerais vai dar exemplo

para o Brasil inteiro. Esse projeto dispõe sobre a proibição, por parte do governo, de

contratar pessoas que não tenham a ficha limpa para exercer cargos. Se o meu

projeto está entre os quatro melhores, esse será o melhor da década. Esse projeto

não é o melhor desta legislatura, como foi o projeto da lei antifumo, será o melhor da

década. É um exemplo para todos os Estados, quem não tiver a ficha limpa não pode

se candidatar, mas, se o Governador ganhar, poderá ser Secretário, Secretário

Adjunto, Presidente de autarquia. Peço urgência urgentíssima para tramitação desse

projeto. Vamos mostrar, em Minas Gerais, que este Estado dá resultado.

Trago outro assunto. Sou Presidente do melhor time de Minas Gerais, que

despontou neste início de Campeonato Brasileiro, o América. Agora, vamos ter que

jogar em Sete Lagoas, cidade em que nasci. Estamos sem o Independência, que será

entregue no final do ano, e sem o Mineirão. Cruzeiro, Atlético e América vão jogar na

Arena do Jacaré. E como vai pegar jacaré, jacaré, jacaré, quem nasce em Sete

Lagoas será um jacarezinho daqui a pouco. O Brasil inteiro ficará conhecendo o

futebol de Sete Lagoas pela Arena do Jacaré. Vou fazer melhor, e não precisa de

muito. A Liga Esportiva de Sete Lagoas, a Prefeitura e o pessoal ligado ao esporte de

Sete Lagoas estão precisando de recurso para fazer a Copa de Sete Lagoas. Nada

mais justo do que reunir todos os homens ligados ao esporte para pedir ao governo
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Anastasia autorização para que essa comissão possa negociar o nome do estádio de

Sete Lagoas. Que possa ser uma Arena Claro, Iveco, Mercedes, Fiat. Ou seja, quem

quiser pagar poderá utilizar o nome da arena, e o recurso poderá ser direcionado

para as entidades esportivas de Sete Lagoas. Isso não é difícil, basta o Governador

Anastasia, como bom desportista e atleticano que é, determinar que ficam

autorizadas a liga, a prefeitura etc. a negociar o nome da arena. Isso aí, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas e Sr. Presidente, significa para o comércio hoje, com as

negociações que estão em trânsito, nada mais nada menos do que R$3.000.000,00

até o final do ano. Então, temos de administrar com criatividade. Estão sugerindo que

o nome seja Arena do Jacaré. Qual o quê! Vamos tentar colocar Arena Claro, Arena

Iveco, Arena Bom Sucesso ou Arena BMG, para que possamos tirar proveito disso e

ter um recurso a mais para ser aplicado no esporte de Sete Lagoas, que vai

recepcionar os jogos e receber todos os torcedores dos grandes clubes de Minas

Gerais, o América, o Atlético e o Cruzeiro. Assim, nada melhor do que fazer essa

negociação, essa venda, e o governo Anastasia pode perfeitamente entregar essa

autorização para as entidades desportivas de Sete Lagoas. Não estou inventando

nada, mas apenas copiando o que já deu certo em outro lugares do País e do mundo.

Está na hora de pensarmos grande. Não podemos pensar pequeno e imaginar um

nome como Arena do Jacaré. Não. Temos de pensar que aquela pode ser Arena

TAM, Arena América, ou América Bom Sucesso, talvez. No futuro, sem dúvida,

teremos um Independência alguma coisa. Então, não podemos jogar isso para cima.

Concorda, companheiro Deputado João Leite? Está na hora de ajudarmos o esporte

de Sete Lagoas. Com certeza, concedo aparte ao nosso Presidente, que, entendendo

muito de medicina e do cuidado com meninos, certamente saberá do valor do futebol,

já que a meninada começa a jogar desde cedo.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Serei breve. Como médico, sabemos que

esporte é saúde e vida e certamente defendemos sua prática. Mas, para ajudá-lo em

seu pronunciamento, a Arena do Jacaré é o Nogueirão. Quer dizer, ele já tem nome:

Joaquim Henrique Nogueira que é um fazendeiro em Sete Lagoas. Há muito tempo

ele é nomeado assim. Era só para contribuir com seu pronunciamento.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - V. Exa. não me entendeu. O que está
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acontecendo é que toda a imprensa tem se esquecido do nome do estádio e vem se

referindo a ele como Arena do Jacaré. Toda a imprensa tem feito isso. Se V. Exa.

ouviu o nome do estádio, foi uma exceção, até porque tenho certeza de que, dos 77

Deputados desta Casa, ninguém se lembra disso. Nem eu mesmo, que nasci em

Sete Lagoas, estava lembrando disso. V. Exa. era o único. Agora, o que se ouve é

Arena do Jacaré. Mas, ao invés de falar em jacaré, deveríamos falar em algo que

traga recurso para o futebol e para a liga de esporte daquela cidade, pensando no

pessoal que gosta de esporte, como Arena TAM. Vejam que coisa bacana. Para

finalizar, quero parabenizar todos os candidatos que iniciam agora a campanha para

o governo do Estado e para o Senado, desejando sucesso aos companheiros desta

Casa: a Zezé Perrella, suplente de Itamar Franco; a Elmiro Nascimento, suplente do

ex-Governador Aécio Neves, como Senador. Parabenizo também o Presidente desta

Casa, Alberto Pinto Coelho, por estar compondo a chapa com Anastasia. Entendo

que, pela primeira vez na história deste Legislativo, esta Casa e este Poder nunca

foram tão prestigiados. Alberto Pinto Coelho, que compõe a chapa de Anastasia, é,

sem dúvida, nome de consenso nesta Casa, um homem que sabe falar a linguagem

do Deputado Estadual. Sem dúvida, Sr. Presidente, o legislador Alberto Pinto Coelho

é um nome que saiu deste Plenário, desta Casa e deste trabalho legislativo. Não

poderíamos deixar de parabenizar e de desejar sucesso a todos: Zezé, Elmiro e

Alberto Pinto Coelho. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado Pinduca

Ferreira.

O Deputado Pinduca Ferreira* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, funcionários da

Assembleia, imprensa e público presente nas galerias, boa tarde a todos. É a quarta

vez que subo a esta tribuna para esclarecer algumas coisas que estão erradas em

Betim.

Não tenho nada contra os Deputados do PT da Casa, mas em Betim está

acontecendo uma grande perseguição. No último domingo aconteceu um almoço de

um grupo de evangélicos que vieram de Montes Claros para dar uma força à igreja

evangélica no Bairro PTB. Por três dias, aluguei dois lotes com uma casa

abandonada, que desmancharei para construir um galpão. Na hora do almoço,
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invadiram o local sem que os evangélicos esperassem e perguntaram-lhes se o

churrasco, a festa ou o almoço tinha alguma ligação com o Pinduca. Se ele é católico,

por que estava ajudando os evangélicos?

Já passou dos limites, o PT de Betim está abusando. Se eu for almoçar em um

restaurante, eles vão atrás para tirar fotos. Eles devem se preocupar com a saúde de

Betim, com o lixo na rua. A saúde da cidade está em greve. De dois meses para cá,

houve mais de sete mortes, que aconteceram por falta de médicos nos postos. Se a

saúde está em greve é porque está faltando médico. Em relação à dengue, foram

registrados 16 casos e várias mortes. A cidade - e está aqui para todos verem neste

jornal - está um lixo, e os outros estão preocupados com o Pinduca. Eles devem se

preocupar com a cidade e com o povo de Betim.

O serviço de controle da zoonose, que pega e cuida dos cachorros doentes da rua,

acabou. A cidade está abandonada. Vemos cachorros doentes que morrem na rua e

transmitem doenças às crianças. Acabaram com tudo, pois estão preocupados com o

Pinduca. Eles devem se preocupar com o povo. Falo, e muitos sabem que hoje Betim

é a cidade mais rica do Brasil em arrecadação, com 500 mil habitantes, e a cidade

está abandonada. De acordo com as pesquisas, apenas 11% foram destinados à

saúde. Isso é que é governar, isso é o que o PT sabe fazer? O PT de Betim está uma

vergonha.

Em 2002, quando a Prefeita ganhou as eleições a cidade não tinha tantos

habitantes. Ela achou que podia comparar os 200 mil habitantes da época com os

500 mil habitantes de 2010. Eles estão perdidos. Desde 1992, a Secretária de Saúde

e o Secretário da TransBetim são os mesmos. Todos são os mesmos. A mesma corja

administra uma cidade de 500 mil habitantes, sendo que no passado havia 200 mil.

Há muita diferença nisso.

No Primeiro Emprego, os jovens de 16 anos ganham sua cestinha, seu meio

salário, para não cair nas drogas. E acabou o Primeiro Emprego em Betim, não existe

mais. O jovem está abandonado.

Semana passada, a Maria Tereza me chamou de mentiroso, porque cada Vereador

tem 10 vagas do Primeiro Emprego. Aí somam-se 9 Vereadores com 10 vagas do

Primeiro Emprego, dá 90 vagas do Primeiro Emprego. Para 10 mil ainda faltam 9.910
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jovens para empregarmos. Quer dizer que os Vereadores têm, mas a população não

sabe onde conseguir a vaga do Primeiro Emprego. Então, não existe Primeiro

Emprego em Betim. Maria do Carmo, de coração, vamos dar primeiro emprego aos

jovens, vamos tirá-los das ruas, das drogas.

Vamos ao problema do Pe. Fernando e do Vereador Carlos, de Betim. O Pe.

Fernando veio para Betim em 2007, para as eleições de 2008, e hoje é Chefe de

Gabinete da Prefeita. Deixou a batina e veio, em 2007, para fazer campanha política -

falo errado, o importante não é falar bonito, é fazer; e o meu povo entende minha

linguagem. Ele distribuiu milhares de folhinhas nos quatro cantos de Betim. Será que

essa verba foi da Igreja? Não o estou acusando, mas será que esse dinheiro foi tirado

da sacolinha? É uma vergonha, Pe. Fernando, ir para uma cidade como Betim,

chamado por um grupo político, para usar o povo da comunidade. Você hoje ganha

R$12.000,00 por mês, é Chefe de Gabinete da Prefeita, e “não está nem aí” para

seus membros. Deixou a batina por causa de R$12.000,00.

Além de o Padre usar a Igreja, fazer folhinha com qual dinheiro, pois estava

desempregado, e distribuir folhinha nos quatro cantos de Betim, o Vereador Carlos

usou o telefone da rádio. Os cinco últimos números do telefone da rádio são seu

número de campanha - 13.555 -, sendo divulgado de cinco em cinco minutos, escrito

em todos os carros. É o número do telefone da rádio comunitária. Isso é direito, é

processo, é caso de cassação?

Outra coisa é que estavam fazendo festa, gravando mil CDs e distribuindo na

comunidade, com crianças pedindo votos. Esses documentos que estou citando, do

líder comunitário do PTB, Roberto Martins, estão na Promotoria. Mas em Betim as

coisas andam depressa para uns e ficam amarradas para outros. A Justiça de Betim

é uma vergonha. A Justiça tem que ser para todos. Não matei, não roubei, não

coloquei dinheiro na cueca, não coloquei dinheiro na meia, e estou sendo

processado, quase perdendo o direito de ser candidato, por uma coisa que não é

errada. Vinte e duas ambulâncias trabalhando 24 horas para carregar pessoas de

cadeiras de rodas, até o idoso de 80, 90 anos, que não pode pegar um ônibus para

marcar consulta. Aí estavam os carros do Pinduca. Levávamos e buscávamos as

pessoas entrevadas na cama por terem sofrido derrame e estarem em fase de
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terapia. Daí a seis meses estão andando. É Deus no céu e a equipe do Pinduca na

terra. Esse trabalho não existe mais em Betim.

Então, é isso aí. Pedi à Justiça de Betim a ficha do Vereador Carlos e vi que ela é

mais suja que a minha, porque cometeu três crimes: usar crianças de 10 anos nas

festas, gravar CD e usar a Igreja por dois anos. Distribuir folhinhas com qual dinheiro?

Será que o Pe. Fernando e o Vereador Antônio Carlos fizeram prestação de

contas? Peço à Justiça de Betim que verifique se esse Vereador prestou contas

dessas folias. Quando as contas não são aprovadas, Srs. Promotores de Betim,

Justiça de Betim, dá cassação. É isso aí, minha gente. Não adianta falar bonito. A

verdade tem de vir à tona.

Gostaria também de falar sobre uma outra coisa. Hoje a associação do Bairro PTB

possui 4.450 jovens estudando informática. Quem não acreditar nisso vá até lá e faça

uma pesquisa. O Deputado Doutor Ronaldo já acompanhou uma escola no Bairro

Laranjeiras, onde há 500 jovens estudando, de 8 a 90 anos. A idade não importa, o

que importa é estudar. Há ainda outra coisa: estão mandando Oficial de Justiça ir às

escolas. No dia 24 de abril, a associação abriu uma escola de informática para 500

alunos, em frente ao hospital regional, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, no centro

comercial. Daí a 15 dias, o Oficial de Justiça foi lá perguntar de quem era a escola e

se eu tinha envolvimento com ela. Gente, são 4.500 jovens estudando. O PT de

Betim quer que 4.500 jovens vão fumar maconha para serem mortos? Em Betim, é

difícil uma semana em que não morrem dois, três jovens. No sábado morreu um

jovem de 20 anos. A maconha está matando. O que é melhor: ter quatro jovens

estudando ou fumando maconha?

Também mandaram uma pessoa tirar retrato, Deputado João Leite, na escola do

Bairro Marimbá, divisa de Esmeraldas. Estão perseguindo mesmo. Em 2000, quando

o Carlaile era candidato a Prefeito, tínhamos uma escola, no Riacho de Areia, que

funcionava em um galpão de 700m2, com mais de 3 mil jovens. O marido da Prefeita

teve coragem de pegar duas Rotams e ir fechar a escola. Mas o Juiz de Betim não

deixou porque achou uma covardia. O Juiz reconheceu, e a escola não foi fechada.

Em 2000, o Prego, marido da Prefeita, tentou fechar uma escola com 2 mil jovens

estudando. Vocês me desculpem. Não adianta falar bonito, o importante é fazer.
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Quero pedir à Justiça de Betim que olhe os processos graves que há nessa cidade.

Só porque, em 2008, dei almoço para comemorar o Dia da Mulher, o PT foi lá tirar

foto minha e levou para o Promotor. Tenho 22 ambulâncias enferrujando na garagem

- quem quiser pode ir lá para ver -, mas o PT de Betim proibiu rodar com elas. Sabem

por quê? Porque os partidos que apoiaram o governo procuraram o Promotor e

posicionaram-se contra mim. Isso é verdade. Eles foram tirar retrato até de um posto

médico que o Carlaile inaugurou na Lambada. Mas demos uma carreira neles. Isso é

uma vergonha. A sorte da pessoa que tirou foto no domingo é que o Pinduca não

estava lá. Isso foi até bom.

Essa perseguição é uma vergonha. Todo político tem de fazer para o povo e não

ficar tentando apanhar quem está fazendo. Fiquem com Deus, gente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, o que me traz à tribuna nesta tarde é uma ótima notícia ao povo mineiro.

Nesta semana foram divulgados os resultados do exame que mede o Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb - no País. Na verdade, ele é o principal

instrumento de avaliação do desenvolvimento da qualidade do ensino em todo o País.

Como era de se esperar, esse exame confirmou que Minas Gerais possui a melhor

média de qualidade de ensino na educação básica na Federação. Não bastasse isso,

o ensino médio atingiu ótima avaliação, e Minas figura entre os quatro primeiros

Estados brasileiros nesse quesito.

Sr. Presidente, queria trazer essa notícia ao povo mineiro e ressaltar a satisfação

de trabalhar nesta Assembleia Legislativa, de poder ajudar e apoiar um governo que

investiu e investe tanto na educação do nosso Estado e que agora está colhendo

frutos. Inicio este pronunciamento parabenizando o governo do Estado, por

intermédio do Governador do Estado; a nossa Secretária de Educação, Vanessa

Guimarães, com todo o seu “staff”; e, em especial, as professoras, as Diretoras de

escolas, os servidores da área de educação e os alunos pelo resultado obtido na

avaliação do Ideb feita em 2009. O Ideb é medido de dois em dois anos. A avaliação

foi feita em 2007 e também no ano passado, em 2009, com a divulgação dos
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resultados pelo Ministério da Educação.

Como já disse, esse resultado não é surpresa para nós que acompanhamos de

perto o trabalho do Governador Anastasia e do governo de Minas frente à educação.

Investimentos já vêm sendo feitos desde o primeiro dia de mandato do Governador

Aécio Neves, a partir de 1º/1/2003.

Naquela época, o hoje Governador Anastasia era Secretário de Planejamento e foi

quem ajudou o Governador Aécio Neves a encontrar o melhor caminho para angariar

recursos e investir na área de educação no nosso Estado. Estava claro que Minas

precisava de investimentos na área de educação, e eles foram feitos. Numa primeira

etapa - digo isso nos quatro cantos do Estado, por onde ando - Minas tinha algumas

coisas a serem resolvidas na área da educação: o problema do mobiliário e a rede

física das escolas. Quando Aécio Neves tomou posse como Governador, a rede física

se encontrava completamente deteriorada. Ao mesmo tempo, os professores, os

servidores da área da educação encontravam-se desmotivados, desamparados, e o

governo do Estado soube, em apenas sete anos, mudar completamente a história da

educação no Estado. Ele tornou Minas um Estado de referência em qualidade de

ensino para todo o Brasil.

Em se tratando da rede física das escolas estaduais, esclareço que não há uma

cidade ou um Distrito sequer que não tenha recebido do governo do Estado obras de

reformas ou de ampliação, se não as duas, de suas respectivas escolas estaduais.

E mais do que isso: o governo do Estado iniciou um trabalho de reaproximação, de

diálogo com a classe dos servidores da educação, em que mostrou a necessidade de

melhor valorizar o professor, os servidores da área da educação, o que vem fazendo.

Aliás, Deputado Carlos Pimenta, esse trabalho culminou agora, no final, há

aproximadamente uma ou duas semanas, com o projeto de lei que aumenta em muito

o salário-base dos servidores da educação e os prestigia, em muito - o que, tenho

certeza, irá refletir nos próximos anos, quando da medição do Ideb do nosso Estado.

Continuarei o pronunciamento depois de conceder aparte ao Deputado Carlos

Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Caro Deputado Gustavo Valadares,

quero parabenizá-lo sobretudo pelo tema, pela grandeza do pronunciamento, que
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mostra aspectos da face dos investimentos do Estado voltados para a educação.

Quando a grande imprensa nacional mostrava o desempenho dos Estados

brasileiros com o Ideb, em todo o País, que tem meta projetada, para 2020, de 6,0,

apenas Minas Gerais e o Distrito Federal conseguiram alcançar o índice de 5,6. Isso

é muito bonito, pois estamos vendo que o Estado está preocupado verdadeiramente

em investir na coisa mais importante que temos: a educação. A educação pública de

Minas Gerais hoje enche de orgulho todos os mineiros e mostra claramente que a

opção feita pelo então Governador Aécio Neves, que continua sendo feita pelo

Governador Anastasia, sob comando da grande Secretária de Educação, Profa.

Vanessa, foi acertada. O governo recuperou o índice de emprego no Estado, o dobro

da média nacional; está atraindo investimentos, recursos, dinheiro de países do

Primeiro Mundo. Além disso, tem mostrado que nos preocupamos com a segurança

pública, com o desenvolvimento do Estado, com realização de projetos importantes,

como o Proacesso. Estamos no caminho certo. É o governo que acertou, que está

fazendo esse trabalho para mostrar que Minas tem norte, tem comando e

programação de governo, o que, sem dúvida alguma, enche de orgulho a todos os

mineiros. Por isso mesmo, o governo Aécio conta com aproximadamente 90% de

aprovação do povo do Estado. Parabéns. Espero que a partir de agora alcancemos o

índice de 6,0, que, dentro dos próximos dois anos, não será uma meta impossível.

Parabéns aos nossos governantes, à Secretária, por mostrar que Minas optou por

uma educação básica de qualidade. Os resultados estão aí, comprovados, para que

todos vejam. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Eu é que agradeço a V. Exa.; seu aparte

engrandece muito o meu pronunciamento. É isso mesmo, Deputado Carlos Pimenta,

o meu objetivo, hoje, quando vim à tribuna, foi propagar para todo o povo mineiro que

o Estado está em boas mãos, que o Estado tem hoje como governante, como líder

administrativo, uma pessoa que se preocupa, e muito, com a educação. E os

resultados vêm sendo alcançados. Como eu dizia, quando assumiu o governo o

Governador Aécio Neves, a situação da rede física das escolas do Estado era

horrorosa. Aliás, quando tomei posse, em 2003, não havia sequer sanitários, na

escola estadual do Município onde sou majoritário. Não funcionavam. O Estado então
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colocou como prioridade número um resolver o problema da rede física das escolas

na primeira parte do seu governo. E isso foi feito.

Foram milhões, milhões investidos em obra de reforma e ampliação das escolas

estaduais, para que pudéssemos dar melhor comodidade e trazer respeitabilidade às

escolas que recebem os alunos por todo o Estado de Minas.

Feito isso, o segundo passo era resolver o problema da valorização dos servidores

da educação, o que já vinha sendo feito desde o início do ano de 2003. Agora, os

servidores foram contemplados com esse projeto aprovado há uma semana, que

eleva, e muito, o salário-base dos servidores da educação e que vai muito além,

Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa, do salário estipulado pelo

Presidente Lula como salário-base, piso nacional dos servidores da área de educação

do País, que era de mil e poucos reais. O piso mínimo hoje praticado em Minas

Gerais, em função do projeto de lei aprovado e sancionado na semana passada pelo

Governador Anastasia, é de R$1.320,00 para 24 horas semanais de aula. O piso do

Presidente Lula é para 40 horas semanais e no valor de R$1.000,00,

aproximadamente.

Minas, então, dá um exemplo. Arregaçou as mangas, teve coragem, teve audácia

quando foi preciso. Foi audacioso o Governador Aécio Neves e está sendo audacioso

o Governador Anastasia. Estão conseguindo transformar o nosso Estado numa

referência em termos de educação para todo o País e, por que não, para o mundo.

Sr. Presidente, venho à tribuna para parabenizar o governo do Estado na pessoa do

Governador Anastasia e da sua Secretária de Educação, Vanessa Guimarães, que

está à frente da Pasta da Educação desde o primeiro dia de governo do Governador

Aécio Neves, 1º/1/2003, e que tão bem tem administrado essa Pasta e feito do nosso

Estado essa referência em educação no País.

Parabéns ao governo do Estado, em especial às senhoras Diretoras, às senhoras

professoras, às senhoras servidoras e senhores servidores da educação de Minas

Gerais, e parabéns aos alunos. Tenho certeza de que, fazendo o que estamos

fazendo aqui, Minas, dentro em breve, irá transformar-se em outro Estado, muito mais

seguro, com uma saúde muito melhor, com uma situação de infraestrutura muito

melhor. Tudo isso só acontecerá com o desenvolvimento e uma melhor qualidade da
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área de educação do Estado, coisa que já tem acontecido. Daqui a dois anos, Sr.

Presidente, em 2011, mais um Ideb será divulgado e tenho certeza de que Minas

estará na frente, colocada como responsável pela transformação da educação pública

do País. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, hoje em

exercício da Presidência desta Casa, tendo em vista a ausência do titular, que está

em viagem. Então, V. Exa. será o Presidente, de fato e de direito, durante toda esta

semana. Cumprimento-o por isso. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público

presente, caríssimos telespectadores da TV Assembleia, o tema que também me traz

à tribuna é uma análise dos números do Ideb publicados no dia de ontem pelo

Ministério da Educação. Esse indicador é calculado a partir dos dados sobre

aprovação escolar obtidos no censo escolar, ou seja, com as informações enviadas

pelas escolas e redes. É a média de desempenho nas avaliações do Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep -, também

pelos dados do sistema de avaliação da educação básica utilizado para os Estados e

o Distrito Federal, e a Prova Brasil, utilizada pelos Municípios.

O Ideb, criado em 2007, serve tanto como diagnóstico da qualidade do ensino

brasileiro como também de parâmetro para as políticas de distribuição de recursos

financeiros, tecnológicos e pedagógicos. Trata-se de um critério utilizado pelo MEC. É

óbvio que esse indicador, o Ideb, não é absoluto, ou seja, ele não pode ser tido como

um sistema absoluto de avaliação. Mas, sem dúvida alguma, ele traz perspectivas e

sinalizações importantes. Acredito que toda Minas Gerais e todos os estudiosos e

profissionais da educação mereçam uma análise mais detalhada sobre esse

indicador.

Importante dizer que o Ideb avalia a educação básica como um todo, subdividida no

ensino fundamental, composto das séries iniciais, que vão até o 5º ano; um segundo

perfil, que é o ensino fundamental, nas séries finais, do 6º ao 9º ano; e um terceiro,

que é o ensino médio, chamado 2º grau. É importante avaliarmos o indicador nos três

parâmetros para podermos ter uma compreensão melhor. O indicador vai de 0 a 10 e
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tem uma meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação a ser atingida em

2021, de 6 pontos. Essa é a meta estabelecida para o Brasil. Há um fato positivo que,

sem dúvida alguma, merece ser mencionado: realmente Minas Gerais foi o Estado

que mais melhorou no índice do ensino brasileiro nas séries iniciais. Nas séries finais

do ensino fundamental - do 6º ao 9º ano - Minas também teve um bom indicador, pois

ficou na quarta posição. Porém, alguns fatos chamam muita atenção. Primeiro, os

indicadores mostram que a escola particular tem índices de desempenho superiores

aos da escola pública e que nos preocupam muito. Verificou-se que o aluno que

termina o ensino fundamental em escola particular sabe mais do que aquele que

termina o ensino médio na escola pública. Os números mostram que em Matemática,

enquanto a média da escola particular foi de 294 pontos, na escola pública foi de 266

pontos. Já em Português, enquanto a média foi de 279 nas escolas particulares, na

escola pública foi de 262. Interessante dizer que Minas Gerais realmente saiu de um

indicador de 4,7 pontos em 2007 para 5,6 pontos em 2009 nas séries iniciais do

ensino fundamental. Mas o que são essas séries iniciais? Quem é responsável por

essas séries iniciais do ensino fundamental?

Vamos dar mérito a quem merece o mérito, isto é, aos Prefeitos Municipais, à rede

municipal de ensino, que é responsável por mais de 95% das escolas de ensino

fundamental de 1ª a 5ª séries. Os Municípios têm cumprido bem o papel. Atingirmos

esse indicador de 5,6% significa que está havendo empenho, esforço dos Prefeitos e

das Prefeitas, que estão realmente preocupados em estruturar melhor a sua rede

municipal e as suas escolas, dando condições para o trabalho desses professores.

Os números têm referendado isso. Um outro indicador, das séries finais - do 6º ao 9º

ano -, também foi um pouco inferior, ficando em 4,3%, isto é, atingindo a quarta

colocação entre os demais Estados brasileiros. As séries finais do ensino

fundamental também são de responsabilidade dos Municípios, do Prefeito e da

Prefeita. Vocês podem até me perguntar por que comemorar uma média de 4,3%

numa avaliação que vai até 10. Sei que ainda é uma média muito baixa, apesar do

crescimento e do aumento do desempenho. Os Municípios também estão cumprindo

com o seu papel.

Agora vem a parte de que pouco se fala. O ilustre Deputado que me antecedeu, o
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Deputado Gustavo Valadares, que aqui esteve, com muita euforia, para avaliar os

números, esqueceu-se de fazer uma análise mais detalhada do ensino médio, do 2º

grau. O ensino médio, o 2º grau, esse, sim, é de responsabilidade prioritária do

governo do Estado, da Secretaria de Educação, da Secretária Vanessa Guimarães.

São esses números que aparecem e que eles têm medo de vir a público mostrar.

Como ficou Minas Gerais no ensino médio? Minas Gerais avançou, de 2007 para

2009, portanto em dois anos de existência do Ideb, 0,1%. Esse foi o avanço do

ensino médio. Saímos de uma média de 3,8% em 2007 para uma média irrisória de

3,9% em 2009. Então o ensino médio em Minas Gerais tirou nota inferior a 4, ou seja,

3,9%, e sabem por quê? Porque houve pouco investimento por parte do Estado para

o ensino médio em Minas Gerais. Durante sete anos e meio do atual governo não

houve uma política de valorização do profissional da educação, do professor, e não

há qualidade de ensino sem qualidade de remuneração para o professor e com boas

condições de trabalho. Dessa forma, os indicadores de Minas Gerais para o ensino

médio foram de 3,9%. Não me venha fazer cortesia com chapéu alheio nem se

vangloriar nem fazer apologia de números que merecem ser parabenizados e

felicitados. Os números de melhor desempenho são dos Municípios, do Prefeito e da

Prefeita que estão investindo na base, e não do governo do Estado ou da Secretaria

de Educação. O governo do Estado pouco contribuiu com isso, porque o que compete

a ele vai mal. Três ponto nove por cento é um indicador muito irrisório, que pouco

cresceu e evoluiu nos últimos anos, por falta de investimentos. Esse indicador é muito

preocupante. Mas as pessoas me procuram e me falam: “Mas não podemos tratar

Minas Gerais isoladamente. Vamos comparar Minas Gerais com os outros Estados”.

Essa lógica é correta, mas vejamos. Analisemos o DNA de São Paulo, que é a

mesma matriz ideológica, o mesmo modelo de projeto aqui. Estou analisando os

números do ensino médio, do 2º grau. Por quê? Porque é prioritário. No caso, o

investimento no ensino médio é prioritário. A obrigação prioritária é do governo do

Estado, assim como a obrigação prioritária do ensino superior é do governo federal e

a do ensino fundamental é do Município. O ensino médio envolve o Orçamento

estadual, o governo do Estado.

Vejamos em São Paulo. Esse Estado, com a mesma matriz e o mesmo projeto, em
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2007, tinha o indicador 3,9. Ficou absolutamente congelado, ficando, em 2009, com

3,9. O mesmo indicador. A educação do ensino médio em São Paulo também não

andou. Está emperrada. Será por quê? Qual é a lógica? É muita coincidência, 3,9 em

2007 e 3,9 em 2009, Governador José Serra. Por que a educação, em São Paulo,

não avançou?

No caso, vem um outro dado que é mais estarrecedor ainda, nobre Deputado

Weliton Prado, grande defensor da educação. Os números não mentem. Peguemos

os democratas, que indicaram o vice do Serra, aqueles que estiveram à frente do

Distrito Federal. E vejam que o Distrito Federal tem indicadores realmente acima da

média nacional. Mas vejamos o que aconteceu com o Distrito Federal no ensino

médio. Veja, Deputado Weliton Prado, em 2007 o indicador para o ensino médio era

de 4 pontos. O que aconteceu em 2009? Caiu de 4 para 3,8. Vejam o que fizeram os

democratas, vice do Serra, com o ensino médio, no Distrito Federal, quando tiveram

Arruda à frente do governo do Distrito Federal: caiu de 4 pontos para 3,8.

Mas o povo me poderá dizer: “E os governos do PT, o que fizeram?”. Os

indicadores do governo do PT estão inferiores ao de Minas? Estão. Mas vejamos

aqui. A Bahia do nosso querido Jaques Wagner, que tinha o indicador de 3 pontos em

2007, em 2009 cresceu para 3,3, um aumento de 0,3%. Está crescendo. Aquele

Estado foi destruído a vida toda pelo DEM, que governou a Bahia com mão de ferro

do Toninho Malvadeza. O Jaques Wagner assumiu e passou de 2,9 em 2005 para 3

pontos e, em 2009, foi para 3,3.

Deputado Weliton Prado, o que tem feito a nossa Governadora Ana Júlia Carepa,

no Pará? Como está o ensino médio no Pará? Esse é até mais interessante. Estava

com indicador de 2,7 e chegou a 3,1. Quem governava o Pará era o PSDB, com o

Almir Gabriel. O PT chegou, e os indicadores que nos competem melhoraram no

ensino médio.

Fico muito preocupado, que a gente não faça apologia com a educação porque

educação não é coisa com que se brinque ou se faça apologia. O ensino em Minas

vai mal. A educação do ensino médio pede socorro. E os indicadores são muito

baixos. Minas merece muito mais. Precisamos olhar para o futuro. Para isso é preciso

construir o presente. Fora a demagogia, fora a apologia aos indicadores que não são
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verdadeiros. Parabéns aos Municípios pelo esforço que vêm fazendo nos últimos

anos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Almir

Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,

público presente nas galerias e público que nos assiste pela TV Assembleia, estamos

novamente na tribuna. Gostaria de iniciar fazendo menção aos pronunciamentos

antecedentes, em particular o do nobre Deputado Carlin Moura, guerreiro da

Assembleia de Minas, junto ao nobre Deputado Weliton Prado, que hoje preside esta

sessão. Gostaria de falar sobre educação. Estamos saindo de um processo

acontecido em Minas Gerais, vastamente acompanhado em todo o Estado, que

contou com um espírito de cidadania muito claro e objetivo, pois o interesse não foi e

não é exclusivo dos profissionais da educação, mas interessa a toda a sociedade.

Portanto, quando se fala em educação e quando se analisam os indicadores, como

bem fez aqui o Deputado Carlin Moura, é preciso reafirmar categoricamente: sem o

cumprimento do piso nacional da educação e sem a melhora substantiva das

condições de trabalho dos profissionais da educação, dificilmente teremos uma

educação de qualidade à altura do que o Brasil está a exigir neste momento

fantástico que estamos vivendo, momento construído nos dois mandatos do

Presidente Lula. O Brasil está com todos os indicadores favoráveis para dar um

grande salto de desenvolvimento social sustentável. Precisaremos, Deputado Carlin

Moura e Deputado Weliton Prado, de profissionais da educação bem qualificados,

bem remunerados, bem preparados, dispostos e entusiasmados para cumprir a tarefa

histórica de preparar o nosso povo para esse salto de desenvolvimento. Portanto,

Deputado Carlin Moura, queremos, mais uma vez, parabenizá-lo e cumprimentá-lo

pela atuação nesta Casa. Concordamos em gênero, número e grau com as

observações que o Deputado acaba de fazer aqui nesta tribuna.

Deputado Carlin Moura, assim como faz o Deputado Weliton Prado, nosso

Presidente, apresentarei um cartaz para divulgar a XLIV Festa de Nossa Senhora do

Rosário, na cidade de Abaeté, que acontecerá de 10 a 12 de julho, próximo fim de
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semana. Essa é a manifestação de uma das grandes tradições de Minas Gerais, que

acontece há 44 anos. Trata-se de um evento popular, organizado pela comunidade

de Abaeté, que reúne os ternos de congado de Minas Gerais. Teremos a presença de

mais de 40 ternos. Há alguns dias, fizemos menção a esse evento e convidamos

Maurício Tizumba - reforço publicamente o convite - para que ele participe, pois é o

grande coordenador das manifestações de congado em Minas Gerais. Portanto,

Abaeté espera todos vocês. Mais de 30 cidades enviarão seus ternos de congado

para a celebração dessa belíssima tradição mineira, tão bem-conduzida, há tantos

anos, pela comunidade abaeteense. Este ano, tem à frente o Gaspar, nosso

companheiro, o Higino e apoiadores da comunidade. Como podemos ver no cartaz, é

bom dizer que essa festa não tem nenhum grande patrocinador, desses que vemos

sempre nos eventos culturais de Minas Gerais. Isso evidencia que se trata de uma

festa popular, mantida ao longo desses quase 45 anos pelo povo, pela tradição

popular de Abaeté. Estarei presente em Abaeté no final de semana, assim como o

Deputado Weliton Prado. Vamos prestigiar e celebrar, junto à comunidade de Abaeté,

essa belíssima tradição do congado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, queremos ainda, uma vez que falamos de atividades culturais, fazer

aqui breve relato do Circuito de Guimarães Rosa, que celebra o escritor em Minas

Gerais. Há uma série de manifestações, eventos e encontros, com oficinas, teatro,

cantorias, danças, folias e muitas manifestações artísticas em torno da celebração

desse grande escritor mineiro.

Entendemos que esse é um patrimônio não só de Minas Gerais, mas do Brasil.

Guimarães Rosa vem sendo redescoberto, conhecido e valorizado no mundo inteiro,

principalmente com um traço que todos buscam prestigiar, a hospitalidade, que

também é um traço da cultura brasileira. Sua obra retrata a hospitalidade do povo

mineiro e brasileiro, o respeito à diferença e a outras tradições, línguas e culturas.

Não é à toa que o Circuito Guimarães Rosa vem crescendo sistematicamente em

Minas Gerais.

Há duas semanas, ocorreu o evento “Sagarana Feito Rosa para o Sertão - Cultura,

Identidade e Sustentabilidade”, no Município de Arinos, Distrito de Sagarana, pelo

terceiro ano consecutivo. O “Encontro dos Parceiros do Desenvolvimento Sustentável
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do Vale do Urucuia”, que acontece nesse evento, iniciou-se há três anos, quando da

celebração do centenário de nascimento do nosso querido Guimarães Rosa. Este

ano, em Sagarana, contamos com a presença firme do Ministério da Cultura do

governo Lula, assinamos convênios do programa Pontos de Cultura em todos os

Municípios do Vale do Urucuia e convênios de apoio a manifestações culturais em

todos os 11 Municípios do Vale do Urucuia, onde serão implantados os Espaços Mais

Cultura, Pontinhos de Cultura, Pontinhos de Leitura, Pontão de Cultura. O certo é que

o Ministério descobriu o Vale do Urucuia como espaço do território de Minas Gerais,

onde o sertão é retratado por Guimarães Rosa, onde os traços culturais ainda

resistem. Sabemos que tudo isso ocorreu graças ao isolamento histórico dessa

região, cujos Municípios, em sua grande maioria, não têm acesso por asfalto. Isso

está sendo corrigido pelo Proacesso. A população não tinha acesso à energia

elétrica, o que agora também é corrigido pelo programa Luz para Todos, nem acesso

à telefonia móvel. Portanto, a infraestrutura é extremamente pequena, se comparada

com a da grande maioria das regiões e dos Municípios mineiros. Há males que vêm

para bem, e tudo isso fez com que essa grande cultura mineira, retratada por

Guimarães Rosa, sobrevivesse ao longo dos tempos.

Tivemos também a inauguração do primeiro Centro de Referência de Tecnologias

Sociais do Sertão, para ajudar a promover o desenvolvimento sustentável do Vale do

Rio Urucuia, do Vale do Rio Paracatu, do Norte de Minas, do Jequitinhonha, enfim, de

toda a vasta região mineira caracterizada como sertão.

Sr. Presidente, ainda em relação às festividades do Circuito Guimarães Rosa em

Minas Gerais, está sendo realizada, de 4 a 11 de julho, em Três Marias, Distrito de

Andrequicé, a IX Semana Cultural de Guimarães Rosa, Festa de Manuelzão. No

período de 8 a 11 de julho deste mês, Chapada Gaúcha, um dos Municípios mineiros

mais ao extremo, na divisa com a Bahia e próximo a Goiás, sediará o IX Encontro dos

Povos do Grande Sertão Veredas - Sustentabilidade e Cultura. Na ocasião, haverá

oficinas, mesas-redondas, debates, apresentação do Corredor da História,

artesanato, comida típica, apresentação de contadores de histórias, Casa do

Sertanejo, músicas. Além disso, acontecerá o I Encontro Regional de Fazedores de

Cultura, com a presença firme e o apoio decidido do Ministério da Cultura.
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E ainda, para finalizar, queremos chamar a atenção também para a XXII Semana

Roseana - semana cultural dedicada ao escritor João Guimarães Rosa -, que é

realizada em Cordisburgo. O tema deste ano é “O sertão começa aqui”. O período de

realização do evento é de 18 a 24 de julho, em Cordisburgo. A realização é da

Academia Cordisburguense de Letras Guimarães Rosa e da Prefeitura Municipal de

Cordisburgo; e o apoio, da Câmara Municipal de Cordisburgo e do Grupo Caminhos

do Sertão.

Sr. Presidente, o nobre Deputado Doutor Viana, que neste momento está

presidindo esta reunião, é da região de Três Marias, Cordisburgo e Curvelo e

conhece profundamente o valor da cultura sertaneja e de Guimarães Rosa para a

definição da identidade cultural de toda essa vasta região, que abrange também o

Noroeste de Minas, minha região, o Vale do Rio Paracatu e do Rio Urucuia, o Norte

de Minas, desde o Jequitinhonha, que é um traço fundamental para a definição da

identidade cultural de toda essa região e, por que não dizer, de Minas Gerais e do

Brasil. Esperamos que, cada vez mais, Guimarães Rosa seja valorizado, conhecido,

considerado e tratado como aquele que antecipou, de forma magistral, inúmeros

conceitos e abordagens que estão hoje na ponta da investigação das relações

humanas, da espiritualidade e de uma educação e vida organizada com

solidariedade, hospitalidade e companheirismo.

Portanto faço a nossa saudação, mais uma vez, a todos que estão trabalhando para

a promoção da cultura do Estado e, de maneira especial, aos que estão envolvidos

com a promoção e o resgate do valor do Guimarães Rosa para Minas Gerais e o

Brasil. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da
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próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 4.122/2009, do Deputado Leonardo Moreira, ao Projeto

de Lei nº 168/2007, do Deputado Gustavo Valadares, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembleia, 6 de julho de 2010.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação, na 13ª Reunião

Ordinária, em 6/7/2010, do Projeto de Lei nº 4.529/2010, do Deputado Jayro Lessa,

com a Emenda nº 1; e dos Requerimentos nºs 6.226/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva; 6.324/2010, da Comissão de Turismo; 6.419 e 6.422/2010, da

Comissão de Assuntos Municipais; e pelo Deputado Alberto Pinto Coelho -

informando sua ausência do País no período de 6 a 11/7/2010 (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Weliton Prado solicitando a

anexação do Projeto de Lei nº 1/2007, de sua autoria, ao Projeto de Lei nº

4.641/2010, do Governador do Estado, por guardarem semelhança. A Presidência

defere o requerimento de conformidade com o inciso XIII do art. 232 do Regimento

Interno.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.057/2009 (À sanção.).

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 7, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/6/2010

Às 15h8min comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Neider Moreira, Padre João e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Elmiro

Nascimento, por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Délio Malheiros transfere

a direção dos trabalhos para o Deputado Neider Moreira e deixa a reunião. Registra-

se a presença do Deputado Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Délio Malheiros,

por indicação da Liderança do BPS). Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

4.485/2010 (relator: Deputado Neider Moreira ) com as Emendas nºs 1 a 5, da

Comissão de Constituição e Justiça e com a Emenda nº 6; e 4.597/2010 (relator:

Deputado Neider Moreira) com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Sebastião Costa - Delvito Alves - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

5/7/2010

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Delvito Alves e Sebastião Costa (substituindo o Deputado
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Neider Moreira, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Sr. Frederico Leopoldo Pereira, Juiz do Trabalho, encaminhando

informações relativas ao processo que menciona, o qual tem como partes o Sr. Júlio

César de Souza e a Global Engenharia Ltda. (24/6/2010). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer, o

Presidente defere requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

destaque da Emenda nº 7. Encerrada a discussão e submetido a votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 61/2010 na

forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). São rejeitadas as

Propostas de Emendas nºs 1 a 6 e a Proposta de Emenda nº 7, destacada. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Sebastião Costa - Carlos Mosconi.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 514/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha

expediente relativo à concessão de Regime Especial de Tributação ao contribuinte

mineiro da indústria náutica, em cumprimento do disposto no art. 225 da Lei nº 6.763,
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de 26/12/75, com redação dada pela Lei nº 16.513, de 21/12/2006.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/6/2010, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 13.

Fundamentação

O art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a adoção de

medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra unidade da

Federação conceda benefício fiscal não previsto em lei complementar ou convênio

celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º desse artigo determina que o

expediente com exposição de motivos para adoção de medida que incida sobre setor

econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF. Essa medida, conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve

ser ratificada pela Assembleia Legislativa no prazo de 90 dias, por meio de resolução.

Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF , ainda, o envio trimestral a

esta Casa da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas

incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador, em

exame, encaminha a esta Casa exposição de motivos elaborada pela SEF que

justifica a adoção das medidas de proteção à indústria náutica mineira, contra

benefício fiscal irregularmente concedido pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio do

Decreto nº 41.681, de 9/2/2009. O referido decreto concedeu, ao estabelecimento

industrial localizado nesse Estado, crédito presumido nas operações de saída com

embarcações classificadas na posição 8903 da Nomenclatura Comum do Mercosul -

NCM -, de forma que a incidência do imposto resulte em 7%. Estão incluídos nessa

classificação os iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte e

barcos a remo e canoas. O decreto fluminense também autoriza para o mesmo setor

a concessão de diferimento do ICMS nas operações de importação e de aquisição

interna de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados a compor

o ativo fixo da empresa e de insumos destinados ao processamento industrial do

adquirente, e de aquisição interna de insumos e matérias-primas destinados ao

processamento industrial do adquirente, exceto energia, combustível,
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telecomunicação e água, bem como diferimento do diferencial de alíquota na

aquisição interestadual de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios

destinados a compor o ativo fixo da empresa.

A exposição de motivos considera urgente a concessão de Regime Especial de

Tributação para as indústrias do setor náutico que comprovadamente estiverem

sendo prejudicadas pelos benefícios concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro,

“como forma de evitar a redução da produção, demissão de empregados e inúmeros

outros prejuízos para o Estado de Minas Gerais”. A reação do governo estadual,

conforme defende a exposição de motivos, deve ser rápida para neutralizar os efeitos

econômicos e sociais negativos causados pela competição desleal.

Segundo a exposição de motivos, esse tipo de benefício provoca desequilíbrio

concorrencial entre as empresas favorecidas, localizadas em outros Estados da

Federação, e aquelas situadas no Estado de Minas Gerais, que não detêm

tratamento semelhante. Com as vantagens concedidas, as empresas beneficiadas

praticam preços muito menores que os praticados no nosso Estado, aumentando

consideravelmente suas vendas internamente e dificultando a entrada de produtos

mineiros no território daquelas unidades da Federação. Os reflexos imediatos para as

empresas mineiras são: cancelamentos de pedidos, devoluções de mercadorias,

diminuição do fluxo de caixa, atraso no pagamento de fornecedores, perda do valor

da marca do seu produto no mercado, dificuldades para abrir novos mercados para

seus produtos, demissão de funcionários e a diminuição do número de empregos

gerados no Estado.

Os referidos benefícios, salienta a exposição de motivos, afrontam o disposto no

art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República e na Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. Além disso, é apontada a ofensa

ao princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino

da mercadoria, estabelecido pelo disposto no art. 152 da Carta Magna.

Tendo em vista os argumentos apresentados, consideramos necessária a

concessão do Regime Especial de Tributação, a fim de restabelecer a

competitividade da indústria náutica mineira e proteger a economia do Estado.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de Tributação

concedido ao contribuinte mineiro da indústria náutica, por meio do projeto de

resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2010

Ratifica Regime Especial de Tributação concedido ao contribuinte mineiro da

indústria náutica, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de Regime Especial de Tributação ao

contribuinte mineiro da indústria náutica, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio

de Janeiro por meio do Decreto nº 41.681, de 9 de fevereiro de 2009.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco - Jayro Lessa - Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.491/2010

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar o art. 2o da Lei no 13.371, de 1999, que cria a Medalha Calmon Barreto.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou a

proposição jurídica, constitucional e legal. Agora, compete a este órgão colegiado

apreciá-la, atendo-se ao exame de mérito, nos termos do art. 102, XIII, combinado

com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende alterar o art. 2o da Lei no 13.371, de 1999, que

cria a Medalha Calmon Barreto, concedida a pessoas físicas ou jurídicas que se

tenham dedicado ao desenvolvimento de atividades culturais e turísticas no Estado.

O art. 2o da referida lei estabelece que a cerimônia de sua entrega será realizada

anualmente no dia 19 de dezembro, como parte das comemorações do aniversário da
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cidade de Araxá, de cujo calendário oficial passa a fazer parte.

Na justificativa que acompanha a proposição, o autor da matéria esclarece que o

dia 19 de dezembro, além de ser o aniversário do Município, é o dia da solenidade de

entrega do título de Cidadão Honorário, cerimônia também de grande importância

para a municipalidade. Propõe, assim, que a cerimônia de entrega da Medalha

Calmon Barreto seja transferida para o dia 15 de dezembro.

A alteração sugerida, que tem o aval do Executivo municipal, visa distinguir duas

solenidades igualmente valiosas para os araxaenses, permitindo que cada uma tenha

suas festividades realizadas separadamente.

Entendemos que tal alteração funda-se na razoabilidade, razão pela qual merece

receber a chancela desta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.491/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Eros Biondini, Presidente e relator - Fábio Avelar - Tenente Lúcio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.640/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado a

esta Casa por meio da Mensagem n° 504/2010, autoriz a a abertura de crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 8/6/2010, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

Nos termos do § 2° do referido art. 204, foi conced ido prazo de 20 dias para

apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não foram apresentadas

emendas.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao
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Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$241.149.195,97.

O referido crédito destina-se a atender às despesas de pessoal e encargos sociais,

no valor de R$229.172.817,56, e a outras despesas correntes no valor de

R$11.976.378,41.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o projeto se faz necessário em virtude de a Lei

Orçamentária para o corrente exercício não prever autorização para o Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro, os créditos suplementares destinam-se ao reforço de dotação

orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida

lei, em seu art. 42, que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A

abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a

despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados, entre

outros, os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o projeto informa em seu art.

2° que, para a abertura do crédito solicitado, serã o utilizados recursos provenientes

de anulações de dotações orçamentárias próprias de pessoal e encargos sociais, no

valor de R$48.000.000,00, da ação Proventos de Inativos Civis e Pensionistas; de

custeio, no valor de R$80.000,00, da ação Remuneração de Magistrados da Ativa e

Encargos Sociais; e de custeio, no valor de R$16.610.000,00, da ação

Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias; excesso de arrecadação da receita

de contribuição patronal para o Funfip prevista para o corrente exercício, no valor de

R$42.000.000,00; do excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor

para o Funfip prevista para o corrente exercício, no valor de R$22.500.000,00; do

superávit financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados, no valor de

R$26.000.000,00; do superávit financeiro da receita de contribuição à aposentadoria,

no valor de R$672.817,56; do saldo financeiro do Convênio nº 041/2008/MG, firmado

em 27/6/2008 entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Ministério da

Justiça, objetivando a instalação e estruturação, na Comarca de Belo Horizonte, de
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uma vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no valor de

R$271.072,29; do saldo financeiro de recursos ordinários recebidos para

contrapartida a convênios, no valor de R$15.306,12; e do excesso de arrecadação

previsto para o corrente exercício, no valor de R$85.000.000,00.

Ademais, deve-se considerar o limite de 6% da receita corrente líquida com

despesa de pessoal para o Poder Judiciário estabelecido no art. 20, II, ”a”, da Lei

Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

De acordo com dados extraídos do Banco de Dados do Sistema Integrado de

Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - Siafi-MG -, as despesas com

pessoal do Tribunal de Justiça do Estado, até 18/6/2010, considerando a receita

corrente líquida dos últimos 12 meses e tomando-se como referência o mês de abril,

apresenta o valor de 5,4%, portanto, dentro dos limites legais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.640/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Inácio Franco

- Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.642/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado a

esta Casa por meio da Mensagem n° 506/2010, autoriz a a abertura de crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 8/6/2010, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

Nos termos do § 2° do referido art. 204, foi conced ido prazo de 20 dias para

apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não foram apresentadas

emendas
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Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao

orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$12.088.948,26.

O referido crédito destina-se a atender às despesas de custeio, no valor de

R$6.633.454,11; e despesas de investimento, no valor de R$5.455.494,15.

Inicialmente, ressaltamos que o projeto se faz necessário em virtude de a Lei

Orçamentária Anual – LOA –, Lei nº 18.693, de 2010, não conter autorização para o

Poder Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Contas do

Estado.

De acordo com a Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro, os créditos suplementares destinam-se ao reforço de dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida

lei em seu art. 42 que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A

abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à

despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados, entre

outros, os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o projeto informa em seu art.

2° que, para a abertura do crédito solicitado, serã o utilizados recursos provenientes

do Convênio nº 00006/2006, firmado em 13/4/2006, entre a União, por intermédio do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e o Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais, objetivando fortalecer o sistema de controle externo como

instrumento de cidadania, incluindo o aperfeiçoamento das relações

intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas, inclusive, ao controle do

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000),

para execução do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos

Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - Promoex, no valor de

R$1.719.101,44; do saldo financeiro de recursos ordinários recebidos para

contrapartida a convênios, no valor de R$440.757,62; do excesso de arrecadação

previsto para o corrente exercício, no valor de R$129.089,20; e da anulação de
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dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de Fazenda, no valor de

R$9.800.000,00, sendo R$4.800.000,00 de custeio e R$5.000.000,00 de investimento

da ação Aperfeiçoamento Organizacional e da Gestão Estratégica.

Tendo em vista que a proposição em tela não cria despesa, apenas autoriza a

suplementação de crédito ao orçamento atual, entendemos que o projeto em análise

atende às exigências legais e, portanto, não encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.642/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Jayro Lessa -

Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.087/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em pauta autoriza o Poder

Executivo a criar salas de leitura nas escolas da rede estadual de ensino de Minas

Gerais.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou.

Posteriormente, foi o projeto distribuído à Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n°

2, que apresentou

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao

art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva autorizar o Poder Executivo a criar uma sala de

leitura nas escolas públicas estaduais. O projeto dispõe, ainda, que as salas de leitura

devem constar da planta arquitetônica e que, nas escolas já existentes, sejam feitas

adaptações para oferecer esse espaço. Aborda ainda questões relacionadas a
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mobiliário, acervo e recursos humanos imprescindíveis ao funcionamento das salas.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao comentar o caráter autorizativo do

projeto, afirmou que este se mostra inócuo, porquanto cabe ao Poder Executivo, no

exercício de seu juízo discricionário, decidir sobre a necessidade ou não de se

instalar sala de leitura nas suas escolas. Assim sendo, além de sanar esses vícios,

essa Comissão, por meio do Substitutivo n° 1, inser iu o conteúdo essencial do projeto

na Política Estadual do Livro, objeto da Lei Estadual n° 18.312, de 6/8/2009.

Em resposta ao pedido de diligência formulado por essa Comissão, a Secretaria de

Estado de Educação, no Parecer n° 25/2009, assevero u que a proposição se

apresenta “como importante medida de incentivo à cultura, constituindo espaço

privilegiado para o desenvolvimento das competências e habilidades de leitura”.

A Comissão de Educação afirmou em seu parecer que, em âmbito federal, a

preocupação com a universalização das bibliotecas nas escolas ensejou a edição da

Lei n° 12.244, de 24/5/2010, que determina um prazo  de dez anos para que os

estabelecimentos de ensino, públicos e privados, criem a biblioteca escolar, com

acervo mínimo de um título por aluno matriculado.

Frisou ainda que, em Minas Gerais, o Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG 2008-2010 –, exercício 2010, prevê, no Programa 030 – Novos Padrões de

Atendimento da Educação Básica –, ações que incluem a adequação dos acervos

das bibliotecas escolares no ensino fundamental e no ensino médio.

A Comissão de Educação asseverou, também, que a Lei Estadual n° 18.233, de

27/7/2009, visando estimular o incremento de acervos, instituiu o Certificado Amigo

do Livro, a ser concedido àqueles que patrocinarem a doação de publicações a

bibliotecas públicas e comunitárias.

Essa Comissão entendeu que a alteração proposta no Substitutivo n° 1 seria mais

pertinente em outro dispositivo da lei a ser modificada. Avaliou ainda que a

universalização das bibliotecas públicas merece constar expressamente dos objetivos

constantes na Política Estadual do Livro, razão pela qual propõe outras alterações na

Lei n° 18.321, de 2009, harmonizando a legislação e stadual à recém-promulgada Lei

Federal n° 12.244, de 24/5/2010, e apresentou o Sub stitutivo n° 2, com o qual

concordamos.
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Em relação ao aspecto financeiro-orçamentário, objeto de análise desta Comissão,

entendemos que os comandos constantes no Substitutivo n° 2 estão num plano

filosófico e não se traduzem em ações concretas e materiais por parte do poder

público na administração dos estabelecimentos de ensino e das bibliotecas públicas,

não provocando impacto na conta orçamentária. O projeto, inclusive, permite a

participação do setor privado para implantar essas políticas públicas.

Há que ressaltar ainda que o art. 2° do referido su bstitutivo se refere ao incentivo à

criação de salas de leitura nas escolas, não havendo adjetivação da palavra,

alcançando, portanto, as escolas particulares.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.087/2009, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentad o pela Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão

de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.708/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em análise tem por

objetivo alterar a Lei n° 12.223, de 1°/7/96, que o briga o Estado a fornecer

equipamento de segurança ao policial civil.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou. Por seu turno , a Comissão de Segurança

Pública exarou seu parecer pela aprovação do projeto, nessa forma. Agora, vem a

matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos lindes de sua competência, nos

termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em tela visa a incluir os bombeiros militares no universo de



____________________________________________________________________________
464

servidores que devem receber do Estado equipamento de segurança.

O autor alega que os bombeiros colocam a vida e a saúde em risco.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a proposição é pertinente, mas

que contém impropriedades que devem ser elididas. Para tanto, propôs o Substitutivo

nº 1, que acolhemos.

A Comissão de Segurança Pública opinou que a medida é meritória e que o

substitutivo é procedente. Ela esclareceu que o projeto apenas restaura o “status quo”

anterior. Isso porque os bombeiros, por estarem vinculados à Polícia Militar, recebiam

os equipamentos. Com a edição da Emenda à Constituição nº 39, de 1999, ocorreu a

sua desvinculação da Polícia Militar. A mencionada Lei n° 12.223, que enumera os

órgãos que deveriam receber os equipamentos, deixou, assim, de alcançar os

bombeiros.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.100, combinado com

o art.102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja analisar a

repercussão financeira das proposições, entendemos que o projeto não encontra

óbice.

A princípio vislumbramos que não haveria obstáculo à implementação da medida,

tendo em vista o seu pequeno valor em relação à magnitude do orçamento do

Estado, da ordem de R$41.000.000.000,00. Entendemos que se encontrará sem

dificuldade fonte para cobertura das despesas e que ela será facilmente incorporada

à lei dos meios. Ademais, o projeto apresenta baixo grau de densificação normativa,

ao estabelecer que o Estado “fornecerá equipamento de segurança e de salvamento”,

ficando postergadas definições qualitativas e quantitativas. A proposição, nas

palavras do jurista Canotilho, estaria distante de “normas concretas de decisão”.

Assim, a autoridade executora terá um relativo grau de liberdade, quando da

quantificação de metas físicas e fixação de dotação orçamentária. Ademais, estas

deverão ser compatibilizadas com as receitas e as demais despesas públicas, sem

prejuízo do equilíbrio orçamentário.

Mesmo que essa dotação seja contabilizada na Lei Orçamentária, não se efetua,

ainda, a correspondente despesa. Essa ocorrerá na fase de execução orçamentária,

na qual a autoridade responsável também terá certa discricionariedade, em especial
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em razão da natureza autorizativa dessa lei.

Finalmente, o projeto em pauta apresenta um viés importante, ao propor ações de

natureza preventiva. Isso é extremamente benéfico sob o aspecto social, ético e

humano, e, no âmbito desta Comissão, não podemos deixar de lembrar que a

prevenção apresenta um baixo custo social.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.708/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.120/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe “dispõe

sobre a afixação de informações referentes a gorjeta ou taxa de serviço nos locais

que especifica e dá outras providências”.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela

aprovação da matéria, também na forma do referido substitutivo.

Dando continuidade à tramitação do projeto, compete a este órgão colegiado

apreciá-lo atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o art. 102,

inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento trata de disciplinar as relações entre os consumidores

e os fornecedores que utilizam os serviços de garçons em seus estabelecimentos,

tornando obrigatória a afixação de cartazes explicativos e a informação, no cardápio,

do direito do cliente de optar pelo pagamento, a título de gorjeta, do valor
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correspondente a 10% do preço dos produtos e serviços a ele ofertados.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional,

entendeu não haver óbice à tramitação da matéria. De acordo com o seu parecer, a

matéria tratada no projeto insere-se na órbita da competência legislativa concorrente

da União, do Distrito Federal e dos Estados, cabendo a esta Casa dispor sobre o

tema, por força do preceito constante no art. 61, inciso XVIII, da Constituição mineira.

Não obstante, essa Comissão ressaltou a necessidade de sanar algumas

impropriedades no texto do projeto. Uma delas diz respeito ao art. 5º que trata de

norma de natureza civil de competência legislativa da União, ao obrigar os

restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos comerciais similares a repassar

integralmente aos seus garçons e funcionários os valores arrecadados a título de

gorjeta. A outra refere-se ao art. 6º, que contém norma já disciplinada no art. 457 da

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, a saber, a previsão de que a percepção

de tais valores não ensejará sua incorporação ao salário. O Substitutivo nº 1 por ela

apresentado, além de sanar os vícios apontados e adequar o texto do projeto sob o

ponto de vista da técnica legislativa, institui a penalização do infrator, nos termos

propostos pelo Código de Defesa do Consumidor, consubstanciado na Lei Federal nº

8.078, de 11/9/90.

A esse respeito, cabe esclarecer que o art. 7º do projeto, em sua forma original,

simplesmente preceitua que o não cumprimento da norma proposta sujeitará o

infrator a multa no valor de 500 Ufemgs - Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais -, a ser dobrado na hipótese de reincidência da infração. De outra forma, o art.

2º do substitutivo preceitua a aplicação das penalidades de acordo com o disposto

nos arts. 56 a 59 do mencionado Código de Defesa. Isso significa dizer que, no caso,

as sanções podem ser, além de outras, a multa, a suspensão de fornecimento de

produto ou serviço, a suspensão temporária de atividade, a revogação de concessão

ou permissão de uso e a cassação de licença do estabelecimento ou de atividade. A

aplicação de multa será efetuada por autoridade administrativa, e seu montante não

poderá ser inferior a duzentas nem superior a três milhões de vezes o valor da

Unidade Fiscal de Referência - Ufir -, ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte observou que
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a adoção da medida se mostra oportuna, visto que no cotidiano dos consumidores

existem conflitos decorrentes das relações de consumo, “exatamente pela falta de

informação quanto ao caráter optativo do pagamento da gorjeta, que representa,

exatamente, a retribuição correspondente aos bons serviços prestados pelos garçons.

Sendo essa informação veiculada da forma proposta na norma em comento, tais

conflitos tendem a diminuir, pois será exteriorizado o princípio da transparência nas

relações de consumo, medida que poderá, inclusive, servir de incentivo à melhoria da

qualidade dos serviços oferecidos pelo comércio varejista, por intermédio dos

garçons”.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100, combinado

com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja, analisar a

repercussão financeira das proposições, ressaltamos não haver óbice à aprovação do

projeto. Isso porque a proposição não apresenta repercussão nas finanças públicas,

já que disciplina interações entre dois agentes da esfera privada, quais sejam os

estabelecimentos comerciais e seus clientes. O Estado, portanto, não é protagonista

nesses atos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.120/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Antônio Júlio -

Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.155/2010

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Arlen Santiago, tem por objetivo obrigar os

hospitais e maternidades das redes pública e privada do Estado a realizarem o Teste

da Orelhinha.

A proposição foi analisada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade da matéria, na
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forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento pretende obrigar as maternidades e serviços

hospitalares da rede pública e da rede privada ou conveniados ao Sistema Único de

Saúde – SUS –, em todo o Estado, a realizar o exame de emissões otoacústicas

evocadas nos recém-nascidos, para diagnóstico de doenças auditivas.

A sensibilidade auditiva é fundamental para que a criança tenha um

desenvolvimento normal na aquisição da linguagem. A maturação do sistema auditivo

central ocorre durante os primeiros anos de vida. Dessa forma, o diagnóstico precoce

das alterações auditivas possibilita a intervenção no período mais favorável à

estimulação da linguagem e da audição, o que significa melhor prognóstico para o

paciente.

Por meio do exame de Emissões Otoacústicas Evocadas – EOA –, conhecido como

Teste da Orelhinha, é possível detectar se a criança tem alguma deficiência auditiva.

A técnica utilizada é rápida, não invasiva, de fácil interpretação e não apresenta

riscos à saúde. Quando se constata algum tipo de deficiência auditiva, a criança deve

ser encaminhada para realização de testes mais completos, a fim de determinar o

grau da perda auditiva e o tratamento mais adequado.

Segundo Resolução de 1999 do Comitê Brasileiro de Perdas Auditivas na Infância,

a incidência de perda auditiva em recém-nascidos saudáveis é estimada entre 1 a 3

neonatos em cada 1.000. Esse valor aumenta para cerca de 2% a 4% em recém-

nascidos que passaram por Unidades de Terapia Intensiva. De acordo com os dados

de 2005 da Organização Mundial da Saúde, a deficiência auditiva afeta cerca de 10%

da população mundial. O Censo 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística – IBGE – aponta para uma incidência de deficiência auditiva na

população brasileira na ordem de 16,7%.

Como a incidência da deficiência auditiva no Brasil é elevada, pode ser considerada

um problema de saúde pública, o que justifica a implantação de políticas públicas que

assegurem a saúde auditiva da população. Assim, o Ministério da Saúde editou a
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Portaria nº 2.073, de 28/9/2004, instituindo a Política Nacional de Atenção à Saúde

Auditiva, a ser implantada em todas as unidades da Federação, respeitadas as

competências das três esferas de governo. A finalidade dessa política é desenvolver

estratégias de promoção da qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da

saúde auditiva, além de prevenção de danos aos órgãos auditivos.

Em consonância com a iniciativa da União, o Estado editou a Lei nº 16.280, de

20/7/2006, instituindo a Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva. Em seu art.

3º, inciso V, a lei determina que cabe ao Poder Executivo estabelecer condições para

que os problemas auditivos nos bebês sejam identificados até os seis meses de

idade. Além disso, estabelece no art. 5º que o recém-nascido será submetido a

triagem auditiva neonatal universal na maternidade, antes da alta hospitalar, ou em

unidade da rede estadual de saúde auditiva.

A obrigatoriedade da realização do exame de EOA nos hospitais da rede pública já

constava na Lei nº 14.312, de 19/6/2002, anterior à Política Estadual de Atenção à

Saúde Auditiva. De acordo com o art. 1° daquela lei , o exame deveria ser realizado

no prazo máximo de 30 dias após o parto.

A Secretaria de Estado de Saúde também já regulamentou os procedimentos para

a prestação de serviços de Triagem Auditiva Neonatal, por meio da Resolução nº

1.321, de 18/10/2007, que instituiu o Programa Estadual de Triagem Auditiva

Neonatal. Essa norma estabelece que a triagem será realizada nos recém-nascidos

que apresentam baixo risco de perda auditiva, ambulatorialmente, nos primeiros 30

dias de vida. Já para os de alto risco, isto é, aqueles que permanecem internados

após o nascimento, a triagem será realizada próximo à alta hospitalar diante de

solicitação do pediatra responsável.

Se os procedimentos para a realização da triagem auditiva neonatal utilizando o

exame de EOA na rede pública já foram objeto de normatização estadual, o mesmo

não ocorre em relação à rede privada não conveniada ao Sistema Único de Saúde –

SUS.

Como a Comissão anterior, julgamos que a mesma lógica deveria ser aplicada às

unidades hospitalares e maternidades da rede privada, mas que não é possível

obrigá-las a realizarem o exame gratuitamente, antes da alta hospitalar, pois isso
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criaria algumas incongruências jurídicas. Como o serviço na rede privada é pago, a

família do recém-nascido tem o direito de optar por realizar o teste em outra unidade

de saúde, tanto pública quanto privada. Além disso, a própria Lei nº 14.312, já

mencionada, estabelece um prazo de 30 dias, após o parto, para realização do

exame, na rede pública. A Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva, por sua

vez, também dispõe que a triagem pode ser feita na maternidade, antes da alta, ou

em unidade da rede estadual de saúde auditiva.

Se não se pode obrigar os hospitais e maternidades da rede privada a oferecerem à

família gratuitamente o exame, é possível, contudo, estabelecer que ofereçam a

possibilidade da sua realização. Por já existirem na legislação vigente normas que

dispõem sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, que insere essa determinação como art. 1º - A na Lei nº 14.312, de

2002.

Concordamos com o teor do Substitutivo n° 1, mas ob servamos que não foram

incluídas no artigo acrescentado as disposições estabelecidas nos parágrafos do art.

1º. Dessa forma, a obrigatoriedade de realização do exame por médico

otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo, estabelecida no § 2º, só se aplicaria aos

hospitais da rede pública. Para que se aplique à rede hospitalar privada essa mesma

determinação, apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.155/2010,

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art.1º - A da Lei nº 14.312, de 19 de junho de 2002, a que se

refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art. 1º - A – Os hospitais da rede privada do Estado oferecerão às famílias das

crianças nascidas em suas dependências a realização do exame a que se refere o

art. 1°, antes da alta hospitalar, por médico otorr inolaringologista ou fonoaudiólogo, ou

indicarão unidade de saúde que possa realizá-lo.”.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.
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Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Elmiro Nascimento.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.641/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a Lei nº 6.763, de

26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem como objetivo reduzir de 25 para 22% a alíquota do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –

incidente nas operações internas com álcool para fins carburantes.

Segundo a exposição de motivos que acompanha o projeto, a medida permitirá que

o álcool produzido no Estado se torne cada vez mais competitivo, fortalecendo o setor

sucroenergético, que já emprega cerca de 80 mil pessoas, e gerando mais

investimentos, empregos, renda e qualificação.

Como forma de compensação da redução proposta, para fins de atendimento à Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto

pretende também elevar a alíquota do ICMS incidente sobre as operações internas

com gasolina para fins carburantes, de 25 para 27%.

De fato, conforme o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a

concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita

deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no

primeiro exercício de sua vigência e nos dois subsequentes e atender ao disposto na

Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo artigo determina ainda que se demonstre

que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e que

não afetará as metas de resultados fiscais, ou que ela venha acompanhada de
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medidas de compensação, por meio do aumento de receita. No segundo caso, o

benefício só entrará em vigor quando forem implementadas as medidas de

compensação tributária.

Em cumprimento do dispositivo acima referido, foi encaminhado a esta Casa estudo

do impacto da redução da alíquota do álcool e da compensação com a majoração da

alíquota da gasolina, realizado pela Subsecretaria da Receita Estadual – SRE – da

Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. O estudo considerou como premissa o fato

de que, com a redução do preço do álcool e o aumento do preço da gasolina em

função da alteração das alíquotas, toda a frota de veículos bicombustíveis passaria a

ser abastecida com álcool. Desse modo, foi estimada em aproximadamente

R$98.480.000,00 a perda máxima de receita com a redução da alíquota do álcool, no

ano de 2011 em relação ao ano de 2010, e em R$98.420.000,00 o ganho máximo de

receita com o aumento da alíquota da gasolina, no mesmo período. Com isso,

restaria ainda uma pequena diferença, de aproximadamente R$60.800,00, no ano de

2011. Esse valor representa aproximadamente 0,0002% da previsão de receita do

ICMS para 2011, constante do Anexo I – Metas Fiscais – do Projeto de Lei nº

4.576/2010, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária

para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências.

Saliente-se que as medidas propostas entrarão em vigor em 1º/1/2011. Assim, a

proposição cumpre também o princípio tributário da anterioridade, disposto no art.

150, III, “b”, da Constituição da República, segundo o qual é vedado à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos no mesmo exercício

financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Por força

desse princípio, o aumento da alíquota da gasolina deve entrar em vigor no próximo

ano, assim como a redução da alíquota do álcool, que está condicionada à vigência

da sua medida compensatória, conforme citado anteriormente.

Como consequência imediata da redução do imposto sobre o álcool carburante e a

simultânea majoração do imposto sobre a gasolina, o que tornará o álcool mais

vantajoso economicamente do que a gasolina – o que ocorre quando o resultado da

divisão do preço do álcool pelo da gasolina é menor que 0,7 –, pode-se esperar um

significativo aumento do consumo desse combustível, dado o crescimento vertiginoso



____________________________________________________________________________
473

da frota de veículos bicombustíveis. Segundo dados da Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Automotores – Anfavea –, considerando o licenciamento total

de autoveículos leves (automóveis e comerciais leves, nacionais e importados), a

participação dos veículos bicombustíveis foi de 88,2% em 2009, contra 7,4% dos

veículos a gasolina (disponível em <http://www.anfavea.com.br>). De acordo com

estudo realizado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos

Automotores – Sindipeças –, 31% da frota nacional de veículos em 2009 eram

bicombustíveis (disponível em <http://www.sindipecas.org.br>). Em 2004, conforme o

mesmo estudo, esses veículos representavam apenas 2%.

Portanto, não há dúvida dos efeitos positivos do projeto sobre o setor

sucroalcooleiro e, por conseguinte, sobre a economia mineira, em virtude das

características do setor. Segundo estudo apresentado pela professora da Escola

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, Márcia Azanha Ferraz Dias de

Moraes, no ciclo de debates “O Impacto do Etanol no Desenvolvimento de Minas

Gerais”, realizado nesta Casa em 29/10/2009, “políticas públicas de incentivo ao

consumo de etanol apresentam um significativo benefício social e econômico”.

Conforme o referido estudo, em Minas Gerais o setor de cana e etanol empregava 30

mil trabalhadores no ano de 2008, mais de 16 vezes o que empregava o setor de

produção de petróleo no mesmo ano. Esse mercado de trabalho, segundo o estudo,

caracteriza-se por uma alta capilaridade e interiorização dos empregos gerados, que

se encontram em 164 Municípios mineiros, enquanto o setor de petróleo e indústria

de derivados gera empregos em apenas 15 Municípios. Por fim, o estudo estima que

a substituição de gasolina por etanol em 15% geraria quase 120 mil empregos

adicionais em todo o País e quase R$ 240.000.000,00 na renda total.

Além das perspectivas promissoras quanto à dinamização da economia, sobretudo

no interior do Estado, não se pode deixar de ressaltar os benefícios para o meio

ambiente, resultantes da redução das emissões de gases de efeito estufa na

atmosfera. Por essas razões, somos favoráveis à redução do imposto sobre o álcool

combustível, medida recomendada em diversos eventos realizados nesta Casa, como

o ciclo de debates acima referido e a audiência pública realizada em 19/5/2009 pela

Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econômico-financeira
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Internacional.

Cabe ressaltar que foi anexado ao projeto em exame, em reunião do Plenário

realizada nesta tarde, o Projeto de Lei nº 1/2007, de autoria do Deputado Weliton

Prado, que trata de matéria similar à da proposição em análise, o que, pelo

ineditismo, faz com que o Deputado possa ser considerado co-autor do projeto em

estudo. Saliente-se que a proposição anexada foi a primeira matéria apresentada

nesta Legislatura, o que demonstra a importância, para a economia do Estado, da

redução da tributação do álcool, com a compensação por meio da majoração da

tributação da gasolina.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.641/2010, no

1º turno.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Zé Maia, relator - Gustavo Corrêa - Lafayette

de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.700/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.700/2010, de autoria do Governador do Estado, estabelece as

tabelas de vencimento básico das carreiras policiais civis de que trata a Lei

Complementar nº 84, de 25/7/2005, e fixa parâmetros para a concessão de reajuste

aos servidores das carreiras de natureza administrativa da Polícia Civil.

O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar o

mérito da proposição.

Fundamentação

A proposta em epígrafe altera as tabelas de vencimento básico das carreiras de

Delegado de Polícia, Médico-Legista, Perito Criminal, Escrivão de Polícia e

Investigador de Polícia, das quais trata a Lei Complementar nº 84, de 25/7/2005.

Além disso, garante aos servidores das carreiras de Auxiliar da Polícia Civil, Técnico
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Assistente da Polícia Civil e Analista da Polícia Civil, das quais trata a Lei nº 15.301,

de 10/8/2004, a concessão de reajustes salariais nas mesmas datas e com os

mesmos índices utilizados para as carreiras policiais civis das quais trata a Lei

Complementar nº 84, de 2005.

Justifica-se o projeto de lei pela necessidade de adequação das tabelas de

vencimento básico às mudanças operadas na estrutura das carreiras policiais civis,

conforme a previsão constante em projeto de lei complementar que altera a Lei

Complementar nº 84, de 2005. Para tanto, sugere-se seja redefinido o grau B do

último nível das carreiras acima mencionadas, permanecendo os demais valores

segundo os patamares vigentes, acrescidos do reajuste de 15% concedido por meio

da Lei nº 18.802, de 31/3/2010.

Ademais, propõe-se seja instituída a tabela de vencimento básico da carreira de

Investigador de Polícia, decorrente da fusão das carreiras de Auxiliar de Necropsia e

Agente de Polícia, conforme a previsão constante no projeto de lei complementar

anteriormente citado. A definição dos valores da tabela salarial do Investigador de

Polícia teve como parâmetro os valores de vencimento básico vigentes para as

carreiras de Auxiliar de Necropsia e Agente de Polícia.

Uma vez que os aspectos jurídicos foram devidamente examinados pela Comissão

de Constituição e Justiça e questões de ordem financeira são vistas com mais detalhe

pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sobretudo no que tange

ao necessário relatório de impacto, resta a esta Comissão concluir que a medida

tencionada é de inteira justiça, pois visa à valorização de categorias de servidores

que cuidam diretamente dos interesses gerais da sociedade no que tange à proteção

e segurança dos cidadãos.

Todavia, com o propósito de zelar pela isonomia de tratamento entre os agentes

administrativos da polícia civil e os seus demais agentes, apresenta-se a Emenda nº

1.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.700/2010,

com a Emenda nº 1 a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. ... - A progressão e a promoção do ocupante de cargo de Auxiliar da Polícia

Civil, Técnico Assistente da Polícia Civil e Analista da Polícia Civil, por ato do Chefe

da Polícia Civil e, no caso de promoção, mediante proposição do Conselho Superior

da Polícia Civil, passam a obedecer aos procedimentos, requisitos e interstícios

estabelecidos na Lei Complementar nº 84, de 2005, mantido o critério de promoção

por escolaridade adicional definido em lei, além do disposto em regulamento.

§ 1º - A jornada de trabalho dos servidores de que trata este artigo é de quarenta

horas para os servidores que optarem pela nova jornada e tabela de vencimentos

correspondentes.

§ 2º - Estende-se aos servidores a que se refere o “caput” o benefício contido no

art. 32 da Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989. ”.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Sebastião Costa - Carlos Mosconi - Padre

João.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.315 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.315/2010, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Casa de Apoio às Pessoas com Câncer - Capec -, com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.315/2010

Declara de utilidade pública a entidade Casa de Apoio às Pessoas com Câncer -

Capec -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa de Apoio às Pessoas

com Câncer - Capec -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.322 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.322/2010, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública o Hospital e Maternidade São Francisco - Hosmater -,

com sede no Município de Rio Espera, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.322/2010

Declara de utilidade pública o Hospital e Maternidade São Francisco - Hosmater -,

com sede no Município de Rio Espera.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hos pital e Maternidade São Francisco

- Hosmater -, com sede no Município de Rio Espera.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.398 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.398/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública o Torneiros Esporte Clube, com sede no Município de Pará de

Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.398/2010

Declara de utilidade pública o Torneiros Esporte Clube, com sede no Município de

Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Tor neiros Esporte Clube, com sede

no Município de Pará de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.401 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.401/2010, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Monsenhor Castro, com sede no

Município de Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.401/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Monsenhor Castro,

com sede no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Educativa e Cultural

Monsenhor Castro, com sede no Município de Candeias.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.411 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.411/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Mineira dos Parentes, Amigos e Portadores de

Epidermólise Bolhosa - Ampapeb -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.411/2010

Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos Parentes, Amigos e

Portadores de Epidermólise Bolhosa - Ampapeb -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mineira dos Parentes,

Amigos e Portadores de Epidermólise Bolhosa - Ampapeb -, com sede no Município

de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.422 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.422/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública o Instituto Vida Natural de Minas Gerais - Instituto Giraser -, com

sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.422/2010
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Declara de utilidade pública o Instituto Vida Natural de Minas Gerais, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Vida Natural de Minas Gerais,

com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.427 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.427/2010, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara

de utilidade pública o Núcleo de Voluntários de Caratinga no Combate ao Câncer –

NC –, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.427/2010

Declara de utilidade pública o Núcleo de Voluntários de Caratinga no Combate ao

Câncer – NC –, com sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Voluntários de Caratinga

no Combate ao Câncer – NC –, com sede no Município de Caratinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.428 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.428/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Folclórica e Cultural Estrela da Guia de Frutal, com
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sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.428/2010

Declara de utilidade pública a Associação Folclórica e Cultural Estrela da Guia de

Frutal, com sede no Município de Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Folclórica e Cultural

Estrela da Guia de Frutal, com sede no Município de Frutal.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.429 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.429/2010, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Guaxupeana de Defesa do Folclore,

com sede no Município de Guaxupé, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.429/2010

Declara de utilidade pública a Associação Guaxupeana de Defesa do Folclore, com

sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Guaxupeana de Defesa

do Folclore, com sede no Município de Guaxupé.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.436 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.436/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Coromandel

– AAPCC –, com sede no Município de Coromandel, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.436/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de

Coromandel – AAPCC –, com sede no Município de Coromandel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Artesãos e

Produtores Caseiros de Coromandel – AAPCC –, com sede no Município de

Coromandel.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.458 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.458/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas, com sede no

Município de Dores do Turvo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.458/2010

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas, com

sede no Município de Dores do Turvo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Com unidade Terapêutica

Restaurando Vidas, com sede no Município de Dores do Turvo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.476 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.476/2010, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Paraisense de Defesa do Folclore

Brasileiro, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.476/2010

Declara de utilidade pública a Associação Paraisense de Defesa do Folclore

Brasileiro, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Paraisense de Defesa do

Folclore Brasileiro, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.477 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.477/2010, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Banda Municipal de Música de São Sebastião do

Paraíso, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.477/2010

Declara de utilidade pública a Banda Municipal de Música de São Sebastião do

Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ban da Municipal de Música de São

Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.478 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.478/2010, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Folclórica das Escolas de Samba de

São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.478/2010

Declara de utilidade pública a Associação Folclórica das Escolas de Samba de São

Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Folclórica das Escolas de

Samba de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do

Paraíso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.615/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, as Comissões de Participação Popular e

de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requerem ao Presidente desta Casa

seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Estado de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas - Setop - solicitando-lhe informações sobre o

montante recebido com a cobrança de pedágio pelas concessionários no Estado,

bem como o montante investido, discriminado por rodovia.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/09/2009 e

encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79,

VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise encontra respaldo no § 2º do art. 54 da Constituição

mineira, segundo o qual fica assegurada à Mesa da Assembleia a prerrogativa de

encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação. Ressalte-se que, de

acordo com o mesmo dispositivo, “a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta

dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade”.

Esse requerimento é fruto da reunião conjunta das Comissões de Participação

Popular e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, ocorrida em 10/9/2009,

com a finalidade de discutir, em audiência pública, o cronograma das obras que estão
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sendo realizadas na MG-050 e as questões relativas à cobrança de pedágio ao longo

dessa rodovia. Tais obras são a primeira iniciativa do Governador Aécio Neves de

fazer uma parceria público-privada em uma rodovia, dadas suas péssimas condições

e a dificuldade do Estado de fazer sozinho todo o investimento necessário em

duplicação, alargamento com terceira pista, viadutos, trincheiras, entre outros,

chegando a investimentos que montam perto de R$1.000.000.000,00.

Entre as queixas estão o atraso no cronograma de obras, a baixa velocidade média

em trechos da via, a falta de terceira faixa de rolamento e o alto valor do pedágio, que

custa R$3,50 em cada um dos seis postos de cobrança.

Na ocasião os presentes observaram que já houve investimentos, mas o

cronograma das obras precisa ser acelerado para que a relação custo-benefício seja

positiva, ou seja, o preço do pedágio deve garantir ao usuário economia no transporte

e mais segurança. Segundo eles isso não está ocorrendo, principalmente no que se

refere a vários trechos onde se fica em fila indiana.

A MG-050 tem características próprias, porque, além de fazer a interligação de

regiões importantes para o Estado com a Região Metropolitana de Belo Horizonte,

também faz sua interligação com o Estado de São Paulo, motor econômico do Brasil.

Nos últimos anos, a falta de trafegabilidade dessa rodovia funcionou como um

gargalo para o desenvolvimento socioeconômico do Centro-Oeste e do Sudoeste

mineiros.

Embora reconheçam a melhoria da segurança na rodovia, os presentes à audiência

pública apontaram a situação dos Municípios de Itaúna e São Sebastião do Oeste,

que sofrem muito com o pedágio na sua porta. Segundo eles, um erro crucial nessa

obra foi a autorização para funcionamento de praças de pedágio perto de

aglomerados urbanos, pois isso faz com que as pessoas que moram a 5km ou 10km

do aglomerado urbano e que frequentam diariamente a rodovia passem a ter um

problema financeiro, pois precisam passar pelo pedágio todos os dias.

Há ainda pequenas propriedades que estão sendo inviabilizadas pelo pedágio, e,

como a atividade rural é quase antieconômica hoje, elas têm mais esse custo nessa

área.

De outro lado, foi alegado que a autorização para a cobrança de pedágio precisa
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cumprir alguns pré-requisitos, como, por exemplo, a velocidade média em trechos da

rodovia, como o que vai de Juatuba, no entroncamento onde está a fábrica da

Ambev, até Divinópolis, passando por Mateus Leme e Itaúna, onde a velocidade

média é de 35km a 40km por hora. Para quem faz o pagamento do pedágio é

inconcebível trafegar numa rodovia nessa velocidade.

Lembraram que a BR-381 foi duplicada, sinalizada e só depois veio o pedágio.

Além disso, alegaram, os valores dos pedágios também são muito diferentes: os

cobrados na MG-050 são bem superiores aos da outra rodovia.

A MG-050, além de ser a segunda colocada em número de veículos no que

concerne às rodovias de responsabilidade do Estado, tem uma extensão muito

grande, talvez seja a maior rodovia contínua, com cerca de 408km.

Outro problema apontado foi que o alto custo para trafegar na estrada tem levado

os motoristas de grandes caminhões a fazerem desvios por dentro de cidades, o que

tem causado transtornos, pois suas ruas não têm como suportar esse trânsito intenso

e sem controle.

O Subsecretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fabrício Sampaio,

admitiu que, por enquanto, não há solução para os que estão perto das praças de

pedágio em áreas urbanas ao longo da MG-050 e que precisam pagar para se

deslocar poucos quilômetros. Informou que está sendo estudada uma solução para

as comunidades que vivem perto dos postos de pedágio. Reconheceu, entretanto,

que essa não é uma tarefa simples e que ocorre em outras rodovias pedagiadas no

Brasil. Ele lembrou que, desde o início da PPP, as condições de trafegabilidade

melhoraram, com asfalto reformado e sinalização adequada, o que já se refletiu

diretamente no número de acidentes, que vem diminuindo. Segundo ele, a MG-050 é

a segunda estrada estadual com maior volume de tráfego, perdendo apenas para a

MG-010. Disse que cada caso deve ser analisado separadamente.

O Diretor-Presidente da empresa responsável pelas obras informou que o

cronograma da obra, que é de domínio público, está sendo seguido e algumas obras

estão adiantadas. Segundo ele, em dois anos a empresa já investiu

R$140.000.000,00 na MG-050, e a receita com os pedágios foi de R$70.000.000,00.

Os Deputados que participaram da reunião conjunta decidiram encaminhar ao



____________________________________________________________________________
488

Presidente da ALMG pedido para criação de comissão especial para avaliar a

cobrança de pedágio, obras e demandas municipais referentes à parceria público-

privada da MG-050.

É dever desta Casa acompanhar todos os projetos na área pública, e a parceria

público-privada em questão não foge à regra. Considerando-se a importância da

região, bem como a necessidade de os interessados diretos monitorarem a execução

dos projetos governamentais, entendemos que a proposição em análise deve ser

acatada. A divulgação dessas informações por parte dos órgãos competentes

possibilita ao Poder Legislativo e à sociedade acompanhar o desenvolvimento das

ações e avaliar sua efetividade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.615/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Weliton Prado.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.006/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em análise requer ao

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o envio de ofício à

Supram Leste Mineiro solicitando cópia integral dos processos de licenciamento

ambiental para instalação das Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs - de Retiro,

Pirapitinga, Cachoeira da Fumaça e Boa Vista, todas situadas no Município de

Coroaci.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009 e

encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre essa

proposição emitir parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Deputado Leonardo Moreira, no uso das prerrogativas conferidas pelo art. 46 do

Regimento Interno, que lista entre outros direitos dos Deputados o de encaminhar

pedido escrito de informações, solicita que o Presidente da Assembleia envie ofício à
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Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do

Leste Mineiro -, Supram Leste Mineiro -, para que esta envie à Casa cópia dos

processos de licenciamento ambiental para instalação das Pequenas Centrais

Hidrelétricas - PCHs - de Retiro, Pirapitinga, Cachoeira da Fumaça e Boa Vista, todas

situadas no Município de Coroaci.

Atualmente, a competência para licenciar empreendimentos modificadores do meio

ambiente é de cada uma das nove Unidades Regionais Colegiadas - URCs - do

Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, assessoradas pelas Suprams.

Anteriormente, essa competência, nos casos de empreendimentos como os citados

no requerimento em análise, era do Copam central, situado em Belo Horizonte. Pelo

“site” do Sistema Integrado de Informação Ambiental do Estado - Siam -, verificamos

que as PCHs citadas já obtiveram a Licença de Instalação e os processos estão

sendo assessorados pela Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -, e não pela

Supram Leste Mineiro.

Assim, com o objetivo de buscar o atendimento da demanda do proponente, da

melhor forma possível, sugerimos alterar no requerimento o destinatário do ofício,

dirigindo-o à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

- Semad -, à qual esses órgãos estão subordinados, que poderá providenciar o

encaminhamento correto à solicitação.

O Deputado apresentou, ainda, outros três requerimentos solicitando informações

sobre os mesmos empreendimentos a órgãos também subordinados à Semad. São

eles: Requerimento nº 5.005/2009: Ementa: solicita o encaminhamento à Supram

Leste Mineiro de ofício questionando se o Sr. Clécio Peixoto de Melo se encontra nos

processos de licenciamento ambiental para instalação das Pequenas Centrais

Hidrelétricas de Retiro, Pirapitinga, Cachoeira da Fumaça e Boa Vista, todas no

Município de Coroaci, e se estava autorizado a emitir as certidões de Impacto

Ambiental; Requerimento nº 5.007/2009: Ementa: solicita seja encaminhado ao

Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - pedido de informações relativo ao

curso d’água onde serão instaladas as Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs - de

Retiro, Pirapitinga, Cachoeira da Fumaça e Boa Vista, todas situadas no Município de

Coroaci, esclarecendo se o referido curso d’água foi declarado de preservação
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permanente, nos termos do art. 250, § 3º, da Constituição do Estado; Requerimento

nº 5.008/2009: Ementa: solicita seja encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas -

IEF - pedido de informações relativas às áreas onde serão instaladas as Pequenas

Centrais Hidrelétricas - PCHs - de Retiro, Pirapitinga, Cachoeira da Fumaça e Boa

Vista, todas situadas no Município de Coroaci, esclarecendo se nas referidas áreas

há unidade de conservação de proteção integral.

Portanto, como todos os requerimentos enumerados se destinam a solicitar

informações sobre os mesmos empreendimentos a órgãos subordinados à mesma

Secretaria, sugerimos, em vista de economia processual, incorporá-los ao texto do

requerimento em tela, apresentando, para tanto, um substitutivo.

Em relação ao Requerimento nº 5.005/2009 sugerimos incluir a opção de que o

órgão consultado informe o nome do técnico que assina as certidões de impacto

ambiental dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos listados e

se estava habilitado a fazê-lo, no caso de não ser a pessoa indicada no requerimento.

Em relação ao Requerimento nº 5.007/2009 sugerimos substituir o pedido de

informações sobre a existência de cursos d’água declarados como de preservação

permanente pelo da existência de estudos em andamento com vistas a dar-lhes esse

“status”, uma vez que essa declaração se dá por meio de lei; dessa forma, tal

informação pode ser consultada no banco de dados de legislação do “site” da

Assembleia.

Em relação ao Requerimento nº 5.008/2009 também sugerimos substituir o pedido

de esclarecimento acerca da existência de unidades de conservação de proteção

integral pelo da existência de estudos em andamento para criar naquela área unidade

de conservação de proteção integral ou de uso sustentável, uma vez que elas só

podem ser criadas por meio de decreto ou de lei; dessa forma, tal informação pode

ser consultada no banco de dados de legislação do “site” da Assembleia.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.006/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
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O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, o envio de

ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

solicitando as informações listadas a seguir sobre os processos de licenciamento

ambiental para instalação das Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs - de Retiro,

Pirapitinga, Cachoeira da Fumaça e Boa Vista, todas situadas no Município de

Coroaci, e solicitando também cópia integral dos processos de licenciamento

ambiental dessas PCHs realizados até o momento, exclusive as informações em que

há sigilo industrial conforme prevê a Constituição do Estado: se o Sr. Clécio Peixoto

de Melo se encontra incluído em alguma parte dos processos de licenciamento

ambiental das PCHs e se ele tem autorização para emitir certidões de impacto

ambiental, e, em caso negativo para alguma das questões, quem assina as certidões

e se estava habilitado a fazê-lo; se existem estudos em andamento com o objetivo de

declarar como de preservação permanente os cursos d’água onde estão sendo

instaladas as PCHs, nos termos do art. 250, § 3º, da Constituição do Estado; se nas

áreas onde serão instaladas as PCHs há estudos em andamento para criar uma ou

mais unidades de conservação de proteção integral ou de uso sustentável.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.041/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a

proposição em análise requer ao Presidente da Assembleia Legislativa “seja

encaminhado ao Sr. Fábio Galindo Silvestre, Coordenador das Promotorias de

Justiça de Defesa do Meio Ambiente das Comarcas do Alto São Francisco, pedido de

informações sobre as providências que a força-tarefa constituída pelo Ministério

Público Federal, pelo Ministério Público Estadual e por órgãos ambientais adotou em

relação à mineração no Município de Pains”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2009, vem a matéria à Mesa da

Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
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Interno.

Fundamentação

A apresentação do requerimento em tela é motivada pelo interesse da Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nos trabalhos desenvolvidos pela

força-tarefa constituída pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual e por órgãos

ambientais do Estado, com o objetivo de regularizar as mineradoras de calcário que

atuam no Município de Pains.

No dia 11/11/2009, a referida Comissão realizou audiência pública em Pains, com a

finalidade de discutir os impactos causados pela mineração no Município. Na

oportunidade, moradores ressaltaram que a exploração do calcário tem causado

graves problemas ambientais, especialmente a contaminação dos mananciais que

abastecem a cidade, bem como danos à saúde da população.

Presente à audiência pública, o Sr. Fábio Galindo Silvestre, Coordenador das

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente das Comarcas do Alto São

Francisco, destacou a criação da força-tarefa, ressaltando seu objetivo de atuar na

regularização das empresas que atuam no setor ou, em último caso, promover o

fechamento de empreendimentos que não se adequarem às exigências legais.

No que se refere à iniciativa da proposição em análise, passamos a tecer alguns

comentários acerca da possibilidade de o Poder Legislativo requerer informações ao

Ministério Público.

Inserido na tripartição de Poderes constante no art. 2º da Constituição da

República, o Poder Legislativo detém como funções precípuas as tarefas de legislar e

fiscalizar.

A Constituição do Estado, voltada para a atuação fiscalizatória do Poder Legislativo,

determina, em seu art. 54, § 3º, que “a Mesa da Assembleia poderá encaminhar

pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou

o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

Uma primeira leitura desse dispositivo poderia levar ao entendimento de que o

Parlamento mineiro poderia solicitar pedido de informação a toda e qualquer
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autoridade estadual, incluídos aí os membros do Ministério Público. Em que pese a

esse entendimento, o Texto Constitucional deve ser interpretado de forma sistêmica,

visando ao princípio da unidade constitucional, não comportando interpretações

baseadas em leituras individuais de dispositivos específicos da Constituição. Em

outros termos, a interpretação de determinado dispositivo da Constituição deve,

necessariamente, levar em conta as demais normas que compõem o Texto

Constitucional no qual está inserido.

Nessa perspectiva, cumpre observar que o art. 62, XXXI, da Constituição do

Estado, determina que compete privativamente à Assembleia Legislativa fiscalizar e

controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Tendo isso em conta, o mencionado art. 54, § 3º, da Carta mineira deve ser

compreendido no sentido de que as atribuições fiscalizatórias da Assembleia estão

voltadas, unicamente, à atuação do Poder Executivo. Assim, a fiscalização da

atuação funcional dos membros do Ministério Público por parte do Poder Legislativo

não apenas foge aos objetivos constantes nos dispositivos da Constituição do Estado,

como também viola a independência funcional da instituição, consagrada no princípio

contido no art. 127, § 1º, da Constituição da República.

Obviamente, tal independência no exercício de suas atribuições não torna os

membros do Ministério Público alheios a qualquer forma de controle. A própria

Constituição da República instituiu o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

-, em seu art. 130-A, objetivando realizar a fiscalização da atuação dos membros

dessa instituição.

Dessa forma, caso a Assembleia Legislativa venha a pedir informações e controlar

a atuação funcional dos Promotores ou Procuradores de Justiça, estaria não só

violando a independência funcional do Ministério Público, mas também usurpando a

competência constitucional conferida ao CNMP.

Ademais, é importante ressaltar que os trabalhos desenvolvidos pela força-tarefa

podem exigir sigilo em razão do interesse social ou intimidade dos envolvidos. A

possibilidade de sigilo encontra fundamento no art. 5º, LX, da Constituição da

República, que institui que todos os processos, judiciais e administrativos serão

públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo em razão do interesse social ou da
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intimidade dos envolvidos.

Entretanto, considerando o relevante interesse social da matéria e, tendo em vista

que os órgãos ambientais do Estado compõem a força-tarefa, sugerimos que o

pedido de informações sobre o andamento dos trabalhos seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ressalvada a

necessidade de sigilo das informações. Isso porque, a Constituição do Estado, em

seu art. 54, § 2º, prevê que a Mesa da Assembleia poderá encaminhar ao Secretário

de Estado pedido escrito de informação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.041/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável requer à V. Exa., na

forma regimental, seja enviado ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre as providências adotadas

pela força-tarefa constituída pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual e pelos

órgãos ambientais do Estado com relação à mineração no Município de Pains,

ressalvada a necessidade de sigilo das informações.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Weliton Prado, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.062/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela, requer à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de

informações sobre as providências tomadas com relação ao pronto atendimento aos

portadores de silicose, de forma a garantir-lhes diagnóstico adequado.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 26/11/2009, vem a matéria à

Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do
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Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado

pedido de informações ao Secretário de Saúde sobre as providências tomadas em

relação ao pronto atendimento aos portadores de silicose, de forma a lhes garantir

diagnóstico adequado.

A fiscalização de atividades desenvolvidas por órgãos ou instituições públicos é

uma das competências típicas do Poder Legislativo e coaduna-se com o art. 54, § 2°,

da Constituição do Estado, o qual estabelece que a Mesa da Assembleia poderá

encaminhar pedido de informações a Secretário de Estado, e a recusa, ou o não

atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa importam crime

de responsabilidade.

A apresentação do requerimento em análise foi motivada por denúncia formulada

por representantes da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do

Estado - FTIEMG - à Comissão de Direitos Humanos, em audiência pública realizada

em 18/11/2009, acerca da precariedade das relações de trabalho no segmento de

extração vegetal e mineral provocada pelo processo de terceirização irregular

realizado pelas empresas, o que tem afetado a saúde do trabalhador, especialmente

no que se refere à alta incidência de silicose e de acidentes de trabalho.

A silicose é uma doença ocupacional que permanece como um sério problema de

saúde pública, pela alta incidência e prevalência nos países em desenvolvimento. De

acordo com o Fundacentro - instituição que auxilia o Ministério da Saúde e o

Ministério Público do Trabalho no combate a doenças funcionais -, Minas Gerais tem

o maior número de vítimas de silicose do País, um número que vem aumentando,

segundo diagnóstico realizado pela entidade. A maioria dos casos de contágio por

essa doença é proveniente de minerações subterrâneas de ouro, mas há outras

importantes fontes de exposição, como garimpos, lapidações, pedreiras, indústrias de

cerâmica, construção civil pesada. A silicose é de difícil diagnóstico, é irreversível,

não é passível de tratamento e ainda predispõe o organismo a uma série de outras

doenças pulmonares, como tuberculose, enfisema e fibrose pulmonar, além de

provocar um sério impacto socioeconômico - o tratamento completo de um doente
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custa cerca de 300 mil reais à Previdência Social.

Por determinação do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, os

trabalhadores devem ser radiografados anualmente e submetidos a testes

espirométricos, a cada dois anos, como forma de detectar precocemente as

alterações pulmonares. O Programa Nacional de Eliminação da Silicose traçou como

meta a diminuição da incidência de silicose até 2015 e sua eliminação como

problema de saúde pública no Brasil até 2030.

Diante do exposto, torna-se necessária a atuação das secretarias estaduais de

saúde e do Sistema Único de Saúde local e estadual a fim de dar continuidade às

ações de vigilância em saúde do trabalhador, bem como ao periódico

acompanhamento clínico e radiológico dos que trabalham na extração mineral. A

aprovação do requerimento em tela possibilitará à Casa fiscalizar e acompanhar a

atuação da Secretaria de Estado de Saúde no que se refere ao atendimento dos

portadores de silicose, fornecendo-lhes diagnóstico adequado, de forma a contribuir

para a diminuição de um grave problema de saúde pública.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 5.062/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.242/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em epígrafe, requer à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de

informações sobre pacientes com transtorno mental que cumprem medida de

segurança de internação, por comarca e local.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação
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A proposição em exame requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado

pedido de informações ao Tribunal de Justiça sobre pacientes que sofrem de

transtorno mental e que cumprem medida de segurança de internação, por comarca e

local.

A apresentação do requerimento em análise se deu em audiência pública realizada

pela Comissão de Direitos Humanos, em 4/12/2009, que teve como finalidade discutir

os direitos das pessoas com sofrimento mental e o papel da sociedade e do Ministério

Público nessa questão. A luta antimanicomial ainda se mostra um grande desafio na

garantia dos direitos fundamentais. Nessa audiência, foram apresentadas denúncias

de que portadores de sofrimento mental acusados de crimes estão sendo tratados

como criminosos comuns, além de não estarem recebendo o tratamento médico

indicado, conforme prevê a Lei Federal nº 10.216, de 2001, que dispõe sobre os

direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental e visa à sua

reinserção na vida familiar, por meio de recursos alternativos, como tratamentos

ambulatoriais e centros de apoio, considerando-se a internação apenas para casos

extremos.

Nesse sentido, destaca-se o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário

Portador de Sofrimento Mental - PAI-PJ -, do Tribunal de Justiça, que realiza o

acompanhamento do portador de sofrimento mental que cometeu algum crime. A

"intervenção" do PAI-PJ junto aos pacientes infratores é determinada por Juízes das

varas criminais, que, auxiliados por equipe multidisciplinar do programa, podem

definir qual a melhor medida judicial a ser aplicada, com a intenção de conjugar

tratamento, responsabilidade e inserção social, conforme prevê a lei. O Tribunal de

Justiça, portanto, mostra-se inovador no tratamento dado aos portadores de

transtornos mentais, tendo se tornado um exemplo a ser seguido.

Em nosso entendimento, as informações solicitadas no requerimento em análise

têm como objetivo fornecer dados de como os pacientes estão cumprindo medida de

segurança de internação - quem são, quantos são, há quanto tempo cumprem

medida de internação, em que local e comarca eles estão cumprindo essa medida –,

de forma a identificar as pessoas e os locais que carecem de um tratamento

adequado, subsidiando, portanto, o trabalho da Comissão de Direitos Humanos na
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defesa dos direitos individuais e coletivos, conforme estabelece o art. 102, V, do

Regimento Interno.

No entanto, o requerimento não especifica quais seriam as informações desejadas.

Dessa forma, com o objetivo de aperfeiçoá-lo, apresentamos ao final deste parecer a

Emenda n° 1, de formar a explicitar quais dados rel ativos aos pacientes estão sendo

solicitados.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 5.242/2009

com a Emenda n°1, a seguir apresentada.

EMENDA N°1

Acrescente-se após “medida de segurança de internação” a expressão

“especificando-se os nomes dos pacientes e o tempo de cumprimento de medida de

internação”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente, Weliton Prado, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.261/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

As Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Participação

Popular, por meio da proposição em exame, requerem o encaminhamento de pedido

de providências ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável com vistas ao levantamento e à fiscalização de curtumes e outros

empreendimentos industriais situados nas microbacias dos Córregos Liso, Sapé e

Coolapa, em São Sebastião do Paraíso, e ao envio dos laudos e relatórios resultantes

da fiscalização a essas Comissões.

O Requerimento nº 5.262/2009, também das referidas Comissões, foi anexado à

proposição em foco por tratar de matéria semelhante.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009, a matéria vem à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise e o Requerimento nº 5.262/2009, a ela anexado, resultam

da audiência pública realizada pelas Comissões de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e de Participação Popular em 12/11/2009, na cidade de

São Sebastião do Paraíso, que teve por finalidade debater os impactos ambientais

causados pela poluição do Córrego Liso e as consequências para a saúde pública.

A audiência pública contou com a presença do Prefeito Municipal, de Vereadores,

de representantes do Ministério Público Estadual, do Instituto Mineiro de Gestão das

Águas - Igam -, da Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Supram Sul -, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, da Federação

das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, de indústrias locais e de cerca de

500 pessoas do Município.

Após a apresentação de estudos, imagens e dados de análises de águas da região,

houve consenso sobre a grave situação de degradação ambiental dos Córregos Liso,

Sapé e Coolapa, causada pelo lançamento de esgotos industriais e domésticos sem o

devido tratamento prévio. Houve também o entendimento geral sobre a necessidade

de se fazer, com urgência, um levantamento dos curtumes e demais

empreendimentos industriais situados nas microbacias hidrográficas dos três

córregos e a fiscalização das suas condições de funcionamento. Para facilitar esses

trabalhos, os representantes do Município e das entidades mencionadas se

prontificaram a colaborar com os órgãos estaduais responsáveis pelo monitoramento

ambiental da região, repassando dados sobre os empreendimentos ali instalados.

Entretanto, não ficou devidamente esclarecido quais órgãos do Sistema Estadual de

Meio Ambiente - Sisema - teriam a competência para empreender as ações de

levantamento e fiscalização dos empreendimentos mencionados e como se faria o

repasse de informações dos trabalhos às lideranças municipais a às próprias

comissões desta Casa envolvidas com o problema.

Essas questões deram origem a dois requerimentos. O primeiro (que se constitui na

proposição em exame) solicita pedido de providências e de informações ao Secretário

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em relação ao

levantamento e à fiscalização de empreendimentos situados em São Sebastião do
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Paraíso. O segundo (anexado ao primeiro) solicita informações, ao mesmo

Secretário, sobre qual é o órgão ambiental responsável pela fiscalização das

microbacias hidrográficas onde se situam os empreendimentos.

A nosso ver, os pedidos de providência e de informações delineados em ambos os

requerimentos são oportunos e contribuirão para o bom encaminhamento e desfecho

das demandas relatadas. Entendemos ainda que, para auxiliar o Secretário de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e sua equipe técnica a terem

melhor compreensão da magnitude dos problemas debatidos na citada audiência

pública em São Sebastião do Paraíso, é preciso encaminhar-lhes as notas

taquigráficas dessa reunião.

Com o intuito de aglutinar as disposições contidas em ambos os requerimentos e de

aperfeiçoar o texto da matéria, apresentamos o Substitutivo n° 1 ao final deste

parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.261/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

As Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Participação

Popular requerem a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Secretário

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências

e informações abaixo relacionadas:

1 - que se determine, ao órgão ambiental competente, o imediato levantamento e a

fiscalização das condições de funcionamento dos curtumes e outros

empreendimentos industriais situados nas microbacias hidrográficas dos Córregos

Liso, Sapé e Coolapa, no Município de São Sebastião do Paraíso;

2 - que se envie informação às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e de Participação Popular da ALMG, com cópia à Prefeitura e à Câmara

Municipal de São Sebastião do Paraíso, esclarecendo qual é o órgão competente

para esse levantamento e essa fiscalização;
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3 - que se encaminhem os laudos e relatórios dessa fiscalização às Comissões de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Participação Popular da ALMG.

Requerem, também, que as notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Participação

Popular, realizada na cidade de São Sebastião do Paraíso em 12/11/2009, sejam

anexadas ao ofício que der ciência deste requerimento ao Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.315/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável requer, por meio da

proposição em epígrafe, seja enviado ao Conselho Estadual de Política Ambiental -

Copam - pedido de providências para que encaminhe relatório de cumprimento das

condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos ambientais aprovados

nos últimos quatro anos, no qual sejam inseridos os temas que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise busca obter informações sobre o cumprimento das

condicionantes estabelecidas nos licenciamentos ambientais aprovados nos últimos

quatro anos, sendo inseridas nessas condicionantes, entre outros temas, a situação

da averbação da reserva legal, a proteção de áreas de preservação permanente -

APPs -, as condições da fauna e da flora e a destinação dos resíduos sólidos e do

esgoto, nos termos da reunião da Câmara Normativa e Recursal - CNR - do Conselho

Estadual de Política Ambiental - Copam - ocorrida em 8/10/2008.

Na reunião mencionada, foi trazido à discussão o cumprimento das condicionantes

impostas nos processos de licenciamento de assentamentos de reforma agrária no
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Estado. Nessa perspectiva, o que se busca com o requerimento em tela é tomar

conhecimento do cumprimento de condicionantes previstas especificamente nos

licenciamentos de assentamentos de reforma agrária.

Assim sendo, como forma de tornar mais clara a solicitação, visando a uma

resposta efetiva ao questionamento, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 5.315/2009 na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável requer a V. Exa., na

forma regimental, o pedido de providências ao Conselho Estadual de Política

Ambiental - Copam -, para que encaminhe a esta Comissão relatório do cumprimento

de condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental dos

assentamentos de reforma agrária aprovados nos últimos quatro anos, e que incluam,

entre outros temas, a situação de averbação de reserva legal, a proteção de áreas de

preservação permanente - APPs -, as condições da fauna e da flora e a destinação

dos resíduos sólidos e do esgoto, tudo em face da reunião da Câmara Normativa e

Recursal - CNR - do Copam realizada em 8/10/2008.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.448/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

Pela proposição em foco, a Comissão de Segurança Pública requer à Presidência

da Assembleia seja encaminhado ofício ao Secretário de Defesa Social e ao

Subsecretário de Administração Penitenciária, pedindo informações sobre os

treinamentos de tiro oferecidos aos Agentes de Segurança Penitenciária, efetivos e

contratados.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 13/2/2010, a matéria vem a este
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órgão colegiado, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise, aprovado na 1a Reunião Extraordinária da Comissão de

Segurança Pública, em 9/2/2010, foi motivado por inúmeros relatos de Agentes de

Segurança Penitenciária sobre o despreparo de seus colegas de trabalho, quando se

trata de atuar em situações de risco. Um episódio teria ilustrado a deficiência de

qualificação profissional: no Fórum de Sete Lagoas, um preso tomou a arma do

Agente que o escoltava, empreendeu fuga e atirou, ocasionando morte. Assim, o

despreparo de muitos para desenvolver suas atividades pode estar exigindo

prioridade para uma ação específica e urgente da Secretaria de Defesa Social.

A proposição em exame coaduna-se com a competência do Poder Legislativo de

fiscalizar os atos do Poder Executivo, constante no art. 49, X, da Constituição

Federal, que se derrama nos demais entes federativos.

Ampara-se, ainda, no art. 54, § 2º, da Constituição Estadual, que assegura à Mesa

da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a Secretário de

Estado, e a recusa, o não atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de

informação falsa importam crime de responsabilidade.

Por fim, lastreada pelas considerações anteriores, apoia-se nos arts. 100, IX, e 79,

VIII, “c”, do Regimento Interno, que facultam às comissões o direito de solicitar à

Mesa encaminhamento de pedido por escrito de informação, em razão da matéria

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição e quanto a

fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.

Portanto, sem apresentar vício de iniciativa, configura legítimo exercício de controle

sobre órgãos e atos de autoridades subordinados ao Poder Executivo, ostentando

sólidos e tipificados lastros constitucional e regimental.

Quanto ao mérito, o pedido de informações interessa ao Estado e à sociedade,

especialmente no que diz respeito à duração, à frequência e às técnicas pedagógicas

usadas nos treinamentos de tiro, bem como ao número de servidores até agora

efetivamente capacitados nos cursos. Estão em jogo a segurança e os direitos dos

Agentes Penitenciários, da população e dos próprios detentos. O trabalho desses
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servidores obriga-os não raro a manusear armamentos para defesa e manutenção da

ordem, seja no interior de instituições prisionais, seja em situações de transporte e

guarda de presos.

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Pronasci -, ao qual o

Governo do Estado firmou termo de adesão em 2007, dispõe-se a implementar

projetos para a formação de Agentes Penitenciários, visando a capacitá-los em temas

como gerenciamento de crise, armamentos e tiro; todavia, membros da categoria

afirmam que a Secretaria de Defesa Social não vem oferecendo os cursos de

treinamento imprescindíveis à sua capacitação para desenvolver adequadamente

suas funções.

Considerando-se os aspectos envolvidos, compreende-se a necessidade de que a

Comissão de Segurança Pública se muna das informações solicitadas,

indispensáveis ao exercício de suas atribuições no processo de controle e

fiscalização de competência da Casa, estipulado no art. 102, XV, do Regimento

Interno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 5.448/2010.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.449/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Segurança Pública, a proposição em análise pleiteia ao

Presidente da Casa sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações

sobre as providências tomadas pela Secretaria quanto à denúncia de ocorrência de

fugas na cadeia pública de Várzea da Palma encaminhada pelo Poder Judiciário

local.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” em 13/2/2010, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.
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Fundamentação

O objetivo da proposição é solicitar ao Secretário de Defesa Social informações

sobre as providências tomadas pela Pasta em face de denúncia encaminhada a essa

Secretaria pelo Juiz de Direito Valdiney Camilo Campos, segundo a qual estariam

ocorrendo fugas na cadeia pública do Município de Várzea da Palma. O magistrado

enviou cópia dessa denúncia à Comissão de Segurança Pública, por meio de ofício

datado de 21/1/2010, motivo pelo qual a aludida Comissão aprovou o requerimento

em análise.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no art. 54 da

Constituição do Estado, que, em seu § 2º, assegura à Mesa da Assembleia a

prerrogativa de encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação, sob

pena de responsabilidade, no caso de recusa, prestação de informação falsa ou não

atendimento no prazo de trinta dias.

Do mesmo modo, conforme disposto no art. 100, IX, do Regimento Interno, tendo

em vista a faculdade de que goza a Comissão de Segurança Pública desta Casa de

ter acesso a informações concretas e imprescindíveis para que possa acompanhar a

execução da política pública de segurança, faz-se necessário conhecer as

providências tomadas pela Secretaria de Defesa Social em relação às denúncias

apresentadas pelo Poder Judiciário, para então, após análise das medidas tomadas

pela Secretaria, a Comissão avaliar e encaminhar, eventualmente, outras

providências que julgar necessárias.

Conclusão

Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 5.449/2010.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.248/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em análise solicita seja

encaminhado à Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam – pedido para que
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informe quais são os critérios de aplicação da Deliberação Normativa do Conselho

Estadual de Política Ambiental – Copam – nº 58, de 28/11/2002, no tocante a

licenciamento corretivo; quais são os empreendimentos dos quais se exige o

mencionado licenciamento; e quais são os empreendimentos em relação aos quais se

realizou procedimento relacionado ao mesmo licenciamento.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 29/5/2010, vem a matéria à

Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Deliberação Normativa Copam nº 58, de 2002, estabelece normas para o

licenciamento ambiental de loteamentos do solo urbano para fins exclusiva ou

predominantemente residenciais e dá outras providências. Entre outras medidas, a

norma define a atividade de loteamento do solo urbano para fins residenciais como

passível de licenciamento ambiental, dispondo que os empreendimentos implantados

até a data de sua publicação deverão requerer o licenciamento corretivo.

A proposição em análise solicita informações especificamente acerca do

licenciamento corretivo, a saber: critérios espaciais e temporais de sujeição ao

processo de licenciamento e o rol dos empreendimentos sujeitos a esses critérios no

Estado, bem como os empreendimentos que já receberam notificações em

decorrência da referida deliberação e os que já solicitaram a licença corretiva.

Em sua justificação, o parlamentar questiona o fato de a norma se aplicar a

empreendimentos anteriores à sua publicação, argumentando que “o pressuposto da

legalidade traz consigo o de sua anterioridade”.

Passando à análise da proposição, tem-se que o § 3º do art. 54 da Constituição do

Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de

informação a autoridades estaduais e, sendo o processo de licenciamento feito junto

à Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam –, julgamos pertinente que o seu

Presidente seja a autoridade competente para oferecer tais informações. Contudo, a

proposição merece ser aprimorada no que se refere à técnica legislativa, o que

propomos com a apresentação do Substitutivo nº 1.

Além disso, por meio da alteração proposta e considerando o grande vulto de
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informações requeridas, solicitamos que as respostas sejam encaminhadas à esta

Casa na medida em que forem apuradas.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.248/2010, na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam –

solicitando as seguintes informações acerca do licenciamento corretivo previsto na

Deliberação Normativa Copam nº 58, de 2002:

1) indicação dos critérios geográficos e temporais que definem a sujeição de

empreendimentos a esse tipo de licenciamento;

2) apresentação do rol dos empreendimentos passíveis de obtenção da licença

corretiva no Estado, relacionados por Município; e

3) com base no rol dos empreendimentos relacionados no item 2, indicação

daqueles nos quais já houve autuação do órgão ambiental por ausência de solicitação

da licença e daqueles em relação aos quais os proprietários já requereram a licença

junto ao órgão ambiental competente.

Requer, por fim, que as informações solicitadas sejam encaminhadas a esta Casa a

medida que forem apuradas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.273/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

O Deputado Dinis Pinheiro requer, por meio da proposição em epígrafe, seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável – Semad – pedido de informações sobre a indicação do critério temporal
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e geográfico que norteia a aplicação da Deliberação Normativa nº 58, de 2002, do

Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –, no tocante ao licenciamento

corretivo, ao rol dos empreendimentos sujeitos à apresentação do referido

licenciamento e aos empreendimentos que já foram notificados.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/6/2010, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Deliberação Normativa – DN – Copam nº 58, de 28/11/2002, estabelece normas

para o licenciamento ambiental de loteamentos do solo urbano para fins exclusiva ou

predominantemente residenciais e dá outras providências. Entre outras medidas, a

norma define a atividade de loteamento do solo urbano para fins residenciais como

passível de licenciamento ambiental, dispondo que os empreendimentos implantados

até a data de sua publicação deverão requerer o licenciamento corretivo.

Por meio da proposição sob comento, o Deputado Dinis Pinheiro solicita

informações sobre a aplicação da referida deliberação, questionando o fato de os

empreendimentos imobiliários ficarem submetidos a norma publicada posteriormente

à sua implantação, argumentando, em sua justificação, que “o pressuposto da

legalidade traz consigo o de sua anterioridade”.

Precisamente, o parlamentar requer sejam-lhe informados os critérios espaciais e

temporais de aplicação da DN do Copam nº 58, de 2002, no que se refere ao

processo de licenciamento corretivo; o rol dos empreendimentos sujeitos a esses

critérios no Estado e os empreendimentos que já receberam notificações em

decorrência da referida DN e os que já possuem o processo de licenciamento

corretivo em andamento.

Por avaliarmos ser o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável a autoridade competente para prestar tais informações, julgamos

pertinente a solicitação em análise; contudo, a proposição merece ser aprimorada no

que se refere à técnica legislativa, o que fazemos com a apresentação do Substitutivo

nº 1. Além disso, por meio desse substitutivo, considerando o grande vulto de

informações requeridas, solicitamos que as respostas sejam encaminhadas à
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Assembleia à medida que forem compiladas, de forma a garantir a celeridade de seu

atendimento.

Finalmente, no que se refere ao respaldo legal da solicitação, cumpre registrar que

o § 2º do art. 54 da Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.273/2010 na

forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, solicitando as seguintes informações acerca do licenciamento corretivo

previsto na Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Meio Ambiente – Copam

– nº 58, de 2002:

1 - indicação dos critérios geográficos e temporais que definem a sujeição de

empreendimentos a esse tipo de licenciamento;

2 - apresentação do rol dos empreendimentos sujeitos ao processo de

licenciamento corretivo no Estado, relacionados por Município;

3 - com base nos empreendimentos relacionados no item 2, indicação daqueles em

que já houve autuação do órgão ambiental por ausência de solicitação da licença e

daqueles em relação aos quais os proprietários já requereram a licença junto ao

órgão ambiental competente.

Requer, por fim, que as informações solicitadas sejam encaminhadas a esta Casa à

medida que forem apuradas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 6/7/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Irineu Silveira, ocorrido

em 2/7/2010, em Visconde do Rio Branco. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado e Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens nºs 538 e 539/2010 (encaminhando solicitação de

tramitação em regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 4.687 e 4.699/2010,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 37/2010, do Governador do

Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei

nºs 4.749 a 4.757/2010 - Requerimentos nºs 6.459 a 6.465/2010 - Requerimento do

Deputado Sávio Souza Cruz e outros - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Administração Pública e de Saúde - Registro de presença - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Antônio Carlos Arantes, Doutor

Viana e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Palavras do Sr. Presidente (2) - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Sávio

Souza Cruz e outros; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues

- Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz - Carlin Moura

- Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo

- Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara

- Mauri Torres - Padre João - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio
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Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Às 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Marcus Pestana, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 538/2010*

Belo Horizonte, 7 de julho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a essa egrégia

Assembleia que o Projeto de Lei nº 4.687/2010, que autoriza o Poder Executivo a

ceder, a título oneroso, direitos creditórios originários de créditos tributários e não

tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e demais créditos de

propriedade do Estado de Minas Gerais, seja apreciado em regime de urgência.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.687/2010.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 539/2010*

Belo Horizonte, 7 de julho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado solicito a essa Egrégia Assembleia
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que o Projeto de Lei nº 4.699/2010, que autoriza o Poder Executivo a negociar os

direitos e créditos de natureza agrícola securitizados, adquiridos pelo Estado no

processo de privatização do Banco do Estado de Minas Gerais S.A - Bemge - e do

Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. - Credireal -, alongados nos termos da

Lei Federal nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, e da Resolução nº 2.238, de 31 de

janeiro de 1996, do Banco Central do Brasil, regidos pelas normas específicas ditadas

pelo Conselho Monetário Nacional - CMN e dá outras providências, seja apreciado

em regime de urgência.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.699/2010.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 37/2010

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, comunicando que

estará ausente do Estado no período de 8 a 11/7/2010, em viagem oficial a

Washington, nos Estados Unidos, a fim de assinar contrato de financiamento com o

Banco Mundial - Bird - e realizar visita ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -

BID.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.749/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Capitólio - Aciac, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Agropecuária de Capitólio - Aciac -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2010.

Antônio Carlos Arantes
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Justificação: A principal finalidade da Associação Comercial, Industrial e

Agropecuária de Capitólio - Aciac -, consiste em sustentar e defender, perante os

poderes públicos e onde quer que se faça necessário, os interesses e as aspirações

de seus associados.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Turismo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.750/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cristã de Desenvolvimento Humano -

Acredith -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a a Associação Cristã de

Desenvolvimento Humano - Acredith -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: A Associação Cristã de Desenvolvimento Humano - Acredith -, com

sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem

como finalidades precípuas promover e articular serviços e programas de prevenção,

educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, visando à inclusão social e à

cidadania.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.751/2010

Regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em serviço comunitário de

rua (“motovigia”), com o uso de motocicleta, estabelece regras gerais para a

regulação deste serviço e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em serviço

comunitário de vigilância de rua desarmada (“motovigia”), com o uso de motocicleta,

estabelece regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras providências.

Art. 2º - Para o exercício da atividade prevista no art. 1º, é necessário:

I - ter completado vinte e um anos;

II - possuir habilitação por, pelo menos, dois anos na categoria de motociclista;

III - ser aprovado em curso especializado de vigilância privada;

IV - estar vestido com colete de segurança identificado e dotado de dispositivos

retrorrefletivos;

V - estar devidamente filiado a cooperativa própria da categoria ou a entidade

sindical similar.

Parágrafo único - Do profissional de serviço comunitário de rua serão exigidos ainda

os seguintes documentos:

I - carteira de identidade;

II - título de eleitor;

III - cédula de identificação do contribuinte – CIC;

IV - atestado de residência;

V - certidões negativas das varas criminais;

VI - atestado de bons antecedentes;

VII - identificação da motocicleta utilizada em serviço.

Art. 3º - São atividades específicas dos profissionais de que trata o art. 1º:

I - zelar pela guarda do patrimônio privado e exercer a vigilância noturna desarmada

de residências, estacionamentos, edifícios, fábricas, armazéns, supermercados e

outros estabelecimentos;

II - observar o movimento de chegada e saída dos moradores em sua residência;
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III - acompanhar o fechamento dos portões do imóvel;

IV - comunicar aos moradores ou à polícia qualquer anormalidade nos veículos

estacionados na rua;

V - comunicar aos moradores, ou à polícia, a presença de pessoas estranhas e com

atitudes suspeitas na rua.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2010.

Neider Moreira

Justificação: Os “motovigias” são profissionais cooperados, de boa conduta

comprovada, devidamente treinados, sem registro de antecedência criminal, que

oferecem um serviço de vigilância noturna motorizada com a finalidade de prevenir

furtos e roubos a residências, casas comerciais, indústrias e outros estabelecimentos,

a fim de suprir as deficiências de segurança existentes neste setor das cidades. Estes

serviços são comprovadamente eficientes no combate a prevenção de furtos e

roubos.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 168/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.752/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de

Ituiutaba - Consepi -, com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Preventiva de Ituiutaba - Consepi -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2010.

Zé Maia

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Ituiutaba,

entidade civil de direito privado, de caráter assistencial e sem fins lucrativos, tem por
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escopo colaborar nas atividades de prevenção e preservação da ordem pública no

âmbito municipal, objetivando maior eficiência, presteza e controle das ações de

defesa da comunidade.

O Consepi canaliza as aspirações coletivas em relação às atividades específicas

dos órgãos públicos de segurança para a defesa do Município; realiza estudos e

apresenta sugestões a fim de melhorar a segurança local; incentiva o bom

relacionamento da população com as autoridades; promove palestras, conferências,

fóruns, debates e campanhas educativas sobre autodefesa e promoção de ajuda,

visando despertar em cada cidadão o sentimento de segurança e o espírito de

cooperação e solidariedade, em benefício da ordem pública e do convívio social;

adota medidas para a proteção do meio ambiente e apoia as ações da Defesa Civil.

Considerando a importância do trabalho realizado pela entidade para a segurança

da região em que atua, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.753/2010

Declara de utilidade pública a Associação Artística Cultural Coro Emap - ACE -,

com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Artística Cultural Coro

Emap - ACE -, com sede no Município de Além Paraíba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: A Associação Artística Cultural Coro Emap - ACE -, foi fundada em

30/3/2009, por um grupo de pessoas interessadas em incentivar a musicalidade entre

crianças e jovens.

A Associação tem como principal objetivo desenvolver atividade artístico-cultural,

promovendo projetos que disponibilizam bolsas de estudo em instrumentos e vagas
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para grupo coral.

Sociedade de assistência social, não possui fins lucrativos, não remunera os

membros de sua diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui lucros,

vantagens nem bonificações a seus dirigentes, associados e mantenedores, sob

nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento

gratuito de suas finalidades estatutárias. Preenche todas as exigências dispostas na

Lei nº 12.972, de 1998, para a declaração de utilidade pública, dentre as quais

podemos destacar o regular funcionamento há mais de um ano, diretoria composta

por pessoas de reconhecida moral, não remuneradas pelo exercício de suas funções,

bem como comprovada aquisição de personalidade jurídica.

Considerando que a Associação desenvolve uma gestão administrativa e

patrimonial em prol do interesse público e não oferece nenhum óbice legal para a

declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação

deste presente projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.754/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Membros do Grupo Vida, com sede

no Município de Rio Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Membros do Grupo

Vida, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Fundada em 2003, a Associação dos Membros do Grupo Vida, com

sede no Município de Rio Pardo de Minas, é uma entidade de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem por escopo a promoção da solidariedade e da justiça social.

Na consecução de seu objetivo, a instituição desenvolve atividades visando ao

atendimento da comunidade em situações de emergências naturais e sociais; à
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reabilitação da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso em situação

de vida ameaçada; à investigação e à análise das causas da miséria e da pobreza; à

defesa dos direitos sociais básicos; à implantação de benfeitorias para a comunidade,

buscando a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar de seus associados.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Associação dos Membros do

Grupo Vida na consolidação da cidadania dos segmentos mais carentes do Município

de Rio Pardo de Minas, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.755/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Idosos de Rubim - Acir -,

com sede no Município de Rubim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Idosos

de Rubim - Acir -, com sede no Município de Rubim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2010.

Eros Biondini

Justificação: A Associação Comunitária dos Idosos de Rubim - Acir -, com sede no

Município de Rubim, foi constituída em 2003 como entidade sem fins lucrativos, com

a finalidade de defender os direitos e interesses dos moradores da região em que

está inserida, buscando melhorias em sua qualidade de vida. Com esse propósito, a

instituição desenvolve atividades voltadas para a proteção da família, da maternidade,

da infância e da velhice, por meio de campanhas de incentivo ao aleitamento materno

e combate às doenças transmissíveis ou infectocontagiosas; o combate da fome e da

pobreza, fomentando a produção de alimentos básicos, distribuindo comida e

agasalhos e participando de programas para geração de emprego e renda; a

promoção de cursos profissionalizantes ligados às atividades agropecuárias e de

prestação de serviços, para preparar seus assistidos para o mercado de trabalho; a
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proteção do meio ambiente; o desenvolvimento da agricultura e o aumento da

produção e da produtividade.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Associação Comunitária dos

Idosos de Rubim, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.756/2010

Declara de utilidade pública a ONG Estilo de Vida Saudável, com sede no Município

de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Estilo de Vida Saudável, com

sede no Município de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2010

Juninho Araújo

Justificação: A ONG Estilo de Vida Saudável, com sede no Município de Sabará, é

uma entidade civil sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado. Sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo exercício de suas

funções. Tem por finalidade promover e ajudar no desenvolvimento da cultura e das

artes regionais, na produção de eventos culturais e musicais da região; realizar

treinamentos, cursos e pesquisas voltados para a cultura, a educação, a geração de

trabalho e renda, a assistência social, o lazer, o esporte e a defesa do meio ambiente;

editar obras de literatura, música, vídeos, artes e ecologia; promover o uso da internet

como forma de comunicação e divulgação cultural, bem como formar parcerias

estratégicas para suas atividades.

Por ser de suma importância, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.757/2010

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Pedro Diniz, com sede no Município

de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Pedro Diniz, com sede

no Município de Esmeraldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2010.

Ademir Lucas

Justificação: Fundado em 1988, o Lar dos Idosos Pedro Diniz, com sede no

Município de Esmeraldas, obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, é uma

entidade de direito privado, beneficente e sem fins lucrativos, que tem como

finalidade a prática da caridade no campo da assistência social e da promoção

humana.

Com esses propósitos, mantém um estabelecimento destinado a abrigar pessoas

idosas de ambos os sexos, em condições precárias de saúde física e mental;

proporciona a essas pessoas assistência material, moral, intelectual, social e afetiva,

para que possam continuar a vida em condições de liberdade e dignidade.

Considerando a importância do trabalho realizado pelo Lar dos Idosos Pedro Diniz,

contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende

outorgar-lhe o título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.459/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Barão de Macaúbas por ter sido

considerada a melhor escola da Capital entre as instituições públicas do 6º ao 9º ano

de ensino fundamental. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.460/2010, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular, em



____________________________________________________________________________
522

que solicitam seja encaminhado à Promotoria de Justiça Metropolitana de Habitação

Urbanística e ao Promotor de Justiça da Comarca de Sabará pedido de informações

para que esclareçam se, após a averbação da reserva legal pela União Rio

Empreendimentos S.A., essa área poderia ser cedida para a criação da Reserva

Biológica da Mata do Inferno, assim como pedido para que se verifiquem as licenças

ambientais concedidas, com as condicionantes impostas, bem como medidas

compensatórias para todos os empreendimentos nas proximidades da Mata do

Inferno.

Nº 6.461/2010, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular, em

que solicitam seja encaminhado ao Conselho Estadual de Política Ambiental pedido

de informações para que se verifique se o empreendimento adjacente à Mata do

Inferno, no Município de Sabará, está devidamente licenciado, tendo em vista a

ocorrência de mata atlântica na área, e se o impacto do esgotamento sanitário desse

empreendimento atinge o Município de Belo Horizonte. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 6.462/2010, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular, em

que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de

Planejamento, ao IEF e ao Ministério do Meio Ambiente pedido de providências a fim

de que apoiem técnica e financeiramente a implantação da Reserva Biológica da

Mata do Inferno, no Município de Sabará.

Nº 6.463/2010, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular, em

que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Sabará pedido de

providências para que proceda à delimitação da área da Mata do Inferno e à edição

do ato regulamentador da respectiva unidade de conservação, em obediência à Lei

Federal nº 9.985 de 2009.

Nº 6.464/2010, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular, em

que solicitam seja encaminhado ao IEF pedido de providências para que verifique a

ocorrência de mata atlântica na área denominada Mata do Inferno, no Município de

Sabará, se há estudos nesse Instituto objetivando sua preservação e qual modelo e

categoria de unidade de conservação seriam adequados à área, assim como para

que providencie a elaboração de estudos técnicos necessários à transformação da
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Mata do Inferno em unidade de conservação, caso esses estudos não existam.

Nº 6.465/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que sejam promovidos,

nas diversas regiões do Estado, eventos sobre municipalização do licenciamento

ambiental e sobre gestão ambiental, com o objetivo de capacitar lideranças e

gestores municipais.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz e

outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Saúde.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - A Presidência registra e agradece a

presença, em Plenário, do Vereador Walquir Rocha Avelar Júnior, do Município de

Oliveira. A Assembleia Legislativa fica muito honrada pela sua presença, na

companhia do Deputado Domingos Sávio. Gostaria ainda de agradecer a presença

da comissão de excedentes do último concurso da Polícia Militar, representada pelo

Pedro, pelo Vladimir e pelo Felipe, que buscam apoio nesta Casa para nomeação dos

cerca de 665 policiais aprovados no último concurso.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, minhas senhoras, meus senhores, gostaria,

nesta oportunidade, de direcionar o meu pronunciamento e fazer uma homenagem ao

Ministério Público do Estado de Minas Gerais pelo trabalho que vem exercendo nas

várias frentes, principalmente em relação ao Ministério Público Itinerante, que, de

forma muito profissional e objetiva, disponibiliza seus membros e sua estrutura a

várias cidades do Estado de Minas Gerais para realizar audiências e favorecer a

população.

O projeto Ministério Público Itinerante é uma realização do Ministério Público de

Minas Gerais em parceria com a Associação Brasileira de Ouvidores Seção Minas
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Gerais - ABO-MG -, com o apoio da Associação Mineira de Rádio e Televisão - Amirt

-, da Associação Mineira de Municípios - AMM -, da Associação Mineira do Ministério

Público - AMMP - e da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais. Foi lançado no

dia 4 de maio, e sua meta é percorrer aproximadamente 40 Municípios mineiros até

setembro de 2010, objetivando um contato mais próximo com os cidadãos,

apresentando-lhes os serviços e a forma de atuação do Ministério Público,

proporcionando-lhes o conhecimento dos seus direitos, bem como a maneira de

defendê-los.

Por meio de uma unidade móvel são oferecidos inúmeros serviços à população,

entre eles orientação jurídica nas salas de atendimento, buscando soluções mais

ágeis para os conflitos, ações de cidadania com palestras voltadas para o direito do

consumidor, a saúde, o idoso, as crianças e os adolescentes, em tendas de apoio,

bem como a abordagem direta para todos sobre os riscos verificados nos crimes

cibernéticos.

O projeto se destaca principalmente por possibilitar o diálogo entre o Ministério

Público e as diversas autoridades municipais, sobretudo na orientação e solução de

problemas relacionados à área da saúde e do consumidor, por meio de equipes

especializadas do Procon-MG e do CAO-Saúde, ambos coordenados pelo Dr. Gilmar

de Assis.

Tomei a liberdade e a iniciativa de fazer este pronunciamento porque tivemos a

oportunidade de acompanhar os resultados que foram obtidos em maio deste ano,

quando o Ministério Público Itinerante esteve em Teófilo Otôni, Itaobim, Rio Pardo de

Minas, Janaúba, Montes Claros, Pirapora, Paracatu e Unaí; em junho, em Ituiutaba,

Araguari, Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patrocínio, Patos de Minas, Divinópolis, Lavras

e Pouso Alegre; em julho, em Varginha e São Lourenço, aliás ainda estará em Juiz de

Fora, Ubá, Muriaé, Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga, Manhuaçu e Itabira;

em agosto, em Capelinha, Diamantina, Curvelo, Sete Lagoas, Ribeirão das Neves e

Betim; e, em setembro, em Contagem, Santa Luzia e Belo Horizonte.

Isso nos dá a certeza de que o Ministério Público tem as suas atribuições e faz uma

defesa sistemática em diversos níveis, apoiando a população, tornando mais próxima

dela a Justiça e tirando dúvidas na área cível, criminal e do consumidor. Sabemos
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perfeitamente que hoje o consumidor tem de ter esse apoio logístico e a certeza de

que o Ministério Público do Estado está à sua frente e ao seu lado para defender os

seus direitos. Vemos o grande florescer do crime organizado, que hoje, sem dúvida

nenhuma, é o mal maior que aflige toda a sociedade de nosso país e Estado. Nas

cidades pequenas, em que, até então, não havia essa modalidade de crime ou de

criminosos, a sociedade já sofre com ele. Famílias inteiras perdem seus filhos,

choram a morte deles e sentem cada vez mais que estão indo muito mais para o lado

do crime organizado e do narcotráfico do que propriamente da sociedade e dos

direitos que esta oferece a esses jovens.

Os direitos humanos, tão bem defendidos pelo Ministério Público, têm hoje, nesta

Casa, uma Comissão que faz audiências públicas fantásticas, importantes,

praticamente toda semana, sob coordenação de várias pessoas. Destaco o Deputado

Durval Ângelo, que é um grande defensor dos direitos humanos neste Estado.

Esteve em Montes Claros, nessa segunda-feira, por iniciativa da Bancada do Norte,

coordenada pela Deputada Ana Maria Resende, companheira e amiga, o Dr. Edson

Resende, que fez uma bela palestra sobre os direitos eleitorais e convocou o Norte

de Minas a participar da Campanha Limpa. Diante do Dr. Edson Resende, todos os

candidatos da região firmaram o compromisso de fazer uma campanha limpa, de não

fazer inscrições, de não pintar os muros e não colocar “outdoor” ou “minidoor” nas

ruas, de não usar cavaletes, de tentar restringir ao máximo o número de contratações

para que não haja campanhas milionárias, que afrontam os candidatos, tornando

essas eleições mais igualitárias.

O Ministério Público está presente na defesa dos direitos da infância e da

juventude, nas inúmeras audiências que fazemos aqui, na defesa dos direitos dos

jovens, que muitas vezes precisam muito mais de orientação e de assistência do que

propriamente do peso da lei. No meio ambiente, raramente sentimos a ausência de

um Defensor Público, de um Promotor de Justiça, pois eles estão sempre presentes

na defesa de tudo que se relaciona a essa área. O Ministério Público está presente

também na defesa dos direitos da mulher. Cada vez mais a Secretaria de Segurança

Pública consegue abrir delegacias especializadas no direito da mulher. É o Ministério

Público defendendo os deficientes, os idosos.
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Fico muito feliz em dizer tudo isso, porque são temas abordados no Ministério

Público Itinerante, que tem feito uma diferença muito grande em nosso Estado.

Registro meus sinceros elogios ao Dr. Alceu José Torres Marques, que criou o

Ministério Público Itinerante e fez com que esse órgão de Minas Gerais fosse

exceção à regra e se tornasse essa força viva, essa força sempre presente, sempre

ao lado de nossa população.

Com o maior prazer, concedo aparte ao Deputado Agostinho Patrus Filho.

O Deputado Agostinho Patrus Filho (em aparte) - Concordo com o Deputado Carlos

Pimenta. Quero parabenizá-lo pela iniciativa de elogiar o Ministério Público pelo

trabalho realizado pelo Programa Ministério Público Itinerante. Esse projeto hoje leva

essa cadeia de serviço a diversos Municípios mineiros, por meio de um grupo

estruturaddo, e também humaniza a atuação do Ministério Público, aproximando-o do

cidadão e mostrando a cada uma das pessoas das mais distantes cidades, de Norte a

Sul de Minas, de Leste a Oeste, que esse órgão tem uma atuação importante e é de

fácil acesso ao cidadão. Esse projeto mostra ao cidadão que ele será atendido, bem

tratado; mostra que ele terá suas demandas encaminhadas ao recorrer ao Ministério

Público. Portanto, Deputado Carlos Pimenta, junto-me a V. Exa. nesta iniciativa

brilhante de ressaltar a atuação do Ministério Público nesta Casa. O Dr. Alceu Torres

Marques merece todas as nossas homenagens pela forma correta, séria e

harmoniosa com que vem dirigindo o Ministério Público do Estado.

O Deputado Carlos Pimenta* - Obrigado pelo aparte, que engrandece muito este

pronunciamento.

A primeira cidade do roteiro do Ministério Público Itinerante foi Teófilo Otôni, no

Vale do Mucuri, no dia 12 de maio. A última será Santa Luzia, no dia 8 de setembro.

Seu retorno a Belo Horizonte se dará no dia 13 de setembro, durante a comemoração

da Semana do Ministério Público. Até agora, 20 cidades foram visitadas em várias

regiões do Estado, o que totaliza cerca de quinze mil atendimentos.

Cerca de 15 mil cidadãos tiveram oportunidade de conversar com o Promotor e ter

acesso a seus direitos. Cidadãos que até então não acreditavam que seria possível

expressar-se e ter alguém ao seu lado para ouvi-los e orientá-los quanto aos seus

direitos.
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Segundo o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais,

Alceu José Torres Marques, “o Ministério Público Itinerante rompe fronteiras levando

informação à sociedade e estimulando a atuação efetiva do Ministério Público. O

projeto Ministério Público Itinerante tem por objetivo resgatar, na essência, o

verdadeiro sentido da instituição. É o Ministério Público junto ao cidadão, vivenciando

a realidade daqueles que são os destinatários de suas atribuições”, afirma.

Para a Ouvidoria do Ministério Público, órgão realizador do projeto, a proposta é

manter o Promotor de Justiça próximo à população, realizando atendimento aos

cidadãos dentro da carreta do Ministério Público Itinerante e palestras em escolas e

espaços públicos de fácil acesso, assim mostrando à sociedade qual é o papel do

membro do Ministério Público, como ele atua, onde trabalha, por que e como o

Ministério Público pode ser acionado. “A Ouvidoria é um canal permanente de

comunicação direta entre o Ministério Público de Minas Gerais e os cidadãos,

entidades representativas da sociedade civil e órgãos públicos, pautado nos

princípios da ética e da transparência. Estaremos junto à população, que muitas

vezes tem uma visão distorcida do real sentido do Ministério Público, o que a afasta

da instituição”, explica o Ouvidor do Ministério Público de Minas Gerais, Procurador

de Justiça Mauro Flávio Ferreira Brandão.

Concluímos nosso pronunciamento trazendo nossos cumprimentos a todos os

Promotores de Justiça e autoridades que, em todos os setores e ambientes, quer na

Assembleia, quer nas comarcas, quer junto às carretas do Ministério Público

Itinerante, estão presentes com o cidadão, trazendo-lhe segurança. Certamente, as

15 mil pessoas ouvidas sentiram-se verdadeiros cidadãos do Estado e do País, estão

mais aliviados por saberem que têm na Justiça, nos Juízes e Promotores pessoas

preparadas para ouvi-los e ajudá-los.

Com prazer, concedo aparte ao companheiro Deputado Elmiro Nascimento, futuro

Senador da República pelo Estado de Minas Gerais, que tem nosso total e irrestrito

apoio.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, estou

ouvindo seu pronunciamento atentamente e também participei do encontro do

Ministério Público em Patos de Minas, com o Dr. Alceu e todo “staff” de Belo
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Horizonte. Cumprimento o Ministério Público, e V. Exa. lembrou muito bem o quanto é

importante ele se abrir para a população do Estado. Foi uma coisa fantástica, havia

várias pessoas, ficamos praticamente todo o dia dialogando. Principalmente as

pessoas mais simples, que não têm acesso nem coragem de ir ao Promotor,

encontraram as portas abertas para questionar e dialogar, principalmente conhecer a

função do Ministério Público. Parabenizo o Dr. Alceu, que tem feito um belíssimo

trabalho à frente do Ministério Público. Todos os Promotores, no dia a dia, estão

abrindo as portas para que a população de Minas Gerais tenha acesso e

conhecimento mais eficaz em relação ao Ministério Público. Parabéns a V. Exa. pelo

pronunciamento.

O Deputado Carlos Pimenta* - Obrigado. Encerro deixando os nossos

cumprimentos aos Drs. Gilmar de Assis, coordenador do Ministério Público Itinerante;

Mauro Flávio Ferreira Brandão, Procurador de Justiça responsável pela Ouvidoria; e

Alceu José Torres Marques, de maneira muito especial, pela presença, eficiência e

competência do Ministério Público, agora mais perto do povo de Minas Gerais, nas

cidades que estão visitando. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, Deputado Sargento

Rodrigues, Deputado Doutor Viana, demais membros da Mesa, nobres colegas,

telespectadores da TV Assembleia, senhoras e senhores, boa tarde. Volto a esta

tribuna para fazer algumas manifestações de apoio e reconhecimento, a começar ao

Código Florestal Brasileiro, cuja elaboração se inicia aqui, com o Código Florestal

Mineiro, a que, como Deputados ligados ao setor, conseguimos dar nossa

contribuição. Graças a Deus, temos à frente desse Código, como relator, Aldo

Rebelo, Deputado por São Paulo, do PCdoB, que tem surpreendido pela capacidade

de ouvir as pessoas: ouvir os produtores, os trabalhadores do campo, em seu

sofrimento; os empresários, os ambientalistas e todos os segmentos do governo.

Dessa forma, Aldo Rebelo conseguiu materializar um projeto que atende bem a todos

nós e que vai conciliar a produção e a preservação, respeitando a ambas.

É disso que precisamos no Brasil. Precisamos tratar o produtor com seriedade e
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respeito, mas respeitando também a preservação ambiental. Não se pode pensar em

produzir cada vez mais sem a preservação da fauna, da flora, do nosso solo e de

todas as riquezas do País. E o Código Florestal Brasileiro, como apresentado, é

realmente muito sensato. Assim, parabenizo e agradeço ao relator e aos Deputados

mineiros que deram grande contribuição para que esse Código tivesse essa redação:

Deputados Federais Carlos Melles, Paulo Piau, Marcos Montes e Silas Brasileiro; e

especialmente ao Deputado Domingos Sávio, que nos ajudou muito a levar as ideias

para o governo federal. Essas discussões foram realmente fundamentais, e pudemos

dar a nossa contribuição a elas.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Quero parabenizar o Deputado Antônio

Carlos Arantes, grande parceiro, e dar o meu testemunho de sua luta nessa área,

dentro desse espírito cívico e cidadão de defender, sim, os nossos produtores rurais e

a atividade agropecuária, que conhecemos tão bem, mas com a responsabilidade de

quem compreende que também precisamos preservar o meio ambiente, o que é

perfeitamente possível. V. Exa. tem um trabalho brilhante nessa área, e tenho a

alegria de ser parceiro na luta para tratarmos o nosso produtor e trabalhador rural

com respeito, dando-lhe condição de enfrentar essa atividade, que não é mais

valorizada e reconhecida como foi no passado do nosso país. A verdade é que a

agricultura e a pecuária fizeram e continuam fazendo a história e o desenvolvimento

do Brasil: o grande superávit do Brasil - os bilhões de dólares que entram para o País

todos os meses - é fruto de uma balança comercial positiva em que a agropecuária

sustenta a macroeconomia brasileira, com milhões de empregos gerados e de divisas

conseguidas para o nosso país, exportando excedentes, já que somos um país

enorme - um dos maiores do mundo - e que, felizmente, temos um produtor que nos

abastece de leite, carne, grãos e cereais. E o faz com muita responsabilidade: com

frequência, vemos que a âncora da economia é verde, ou seja, com frequência

vemos que o que não deixa a inflação disparar são os produtores rurais que

conseguem colocar os alimentos na mesa de cada cidadão a um preço adequado. É

claro que, para fazer isso, tem de ter acesso ao campo, ao solo, e produzir, trabalhar.

Portanto, não pode ser tratado como bandido, às voltas com uma burocracia infernal

e recebendo multas todos os dias. Por isso é importante atualizar a legislação. E é
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claro que ele também não pode destruir a natureza.

É preciso respeitar nossas nascentes, e defendemos isso ao lado de V. Exa. Além

disso festejamos o passo importante da aprovação na Comissão e esperamos que o

Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado da República votem, de fato, para

entrar em vigência um novo Código Florestal Brasileiro e deleguem aos Estados boa

parte da competência, para que as coisas não fiquem travadas em Brasília. Nestes

segundos finais, concluo lembrando que o Código vigente é da década de 60, pois

trata o Brasil como se a Amazônia fosse igual ao sertão baiano, ao Triângulo Mineiro,

ao Centro-Oeste mineiro ou ao Sul de Minas. Essas realidades são totalmente

diferentes e precisam ser tratadas também de maneiras diferentes. Parabéns,

Deputado Antônio Carlos.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. Como

futuro Deputado Federal, o senhor tem grande responsabilidade e dará grande

contribuição a todos. Como disse, da forma como o projeto se encontra, se aprovado,

grande parte da responsabilidade passará aos Estados. Assim esta Casa terá papel

fundamental e decisivo para que esse Código seja aplicado em Minas Gerais da

melhor forma possível, atendendo o produtor e a preservação, o que tanto prega a

sociedade. Muitas vezes a sociedade é manipulada.

Hoje fiquei feliz quando vi o Alexandre Garcia, da Rede Globo, fazer um comentário

muito sensato no jornal “Bom Dia Brasil”, Deputado Domingos Sávio. Ele mostrou a

importância da preservação, mas também da produção, pois o povo precisa comer, e

a comida vem do campo. Sugerimos às pessoas que criticam, que falam que todos

querem destruir e que não estão bem informadas, pois isso não é verdade, que

conversem com o produtor, vão ao campo, vejam a realidade e vejam que é possível

produzir e preservar. Devemos ouvir pessoas, como sempre o fizemos. Ouvimos

muito os produtores da nossa região e nossas lideranças, além do Sr. Domingos

Salgado, um dos maiores ambientalistas, ao mesmo tempo entendedor de legislação

ambiental e produtor-modelo na cidade de Cássia, que também deu grande

contribuição ao nosso trabalho.

Falando de ações positivas, não poderia deixar de manifestar minha alegria. Ontem,

mais uma vez, Deputado Sargento Rodrigues, fui recebido na Defesa Social pelo Dr.
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Moacyr Lobato, Secretário que realmente está fazendo um trabalho maravilhoso.

Aproveito para agradecer-lhe a forma que tem agido para resolver problemas da

nossa região, São Sebastião do Paraíso. Vimos bastante seriedade e facilidade de

entender e buscar soluções, dentro da lei e de forma mais correta. Assim poderemos

resolver os problemas ocorridos no presídio de São Sebastião do Paraíso, minha

cidade, e apurá-los respeitando a lei e os direitos humanos, dando direito de defesa à

Juíza, grande batalhadora, e aos Agentes Penitenciários, que fizeram excelente

trabalho. Se houve falhas, serão corrigidas e investigadas. Precisamos ter muita

sensatez, e o Dr. Moacyr Lobato tem tido bastante. Ontem, com o Prefeito Jorge

Lopes, de Itaú de Minas, as lideranças, os Vereadores e o Gilson lutamos e tiramos

dele garantia de melhoria na segurança dessa cidade e em outros locais que ainda

têm alguns problemas. Na verdade, não é possível falar de segurança sem falar da

Polícia Militar, a melhor do Brasil. Agora que o Projeto de Lei nº 61 está quentinho,

manifesto que lhe sou favorável, porque defendo a referida polícia, pois realmente

tem feito a diferença. Na pessoa do Maj. Bernardes, levamos nosso agradecimento à

Polícia Militar da minha região, São Sebastião do Paraíso, como também à de

Passos, que tem feito grande trabalho. Quero falar também do crescimento do nosso

Estado, de obras e realizações para nossa região. São obras que não acabam mais:

pavimentação de ruas para todo o lado, construção de postos de saúde, recuperação

da rodovia MG-050 e construção de muitas terceiras faixas. Em São Sebastião do

Paraíso são realizadas obras vultosas, quatro viadutos, passagens subterrâneas.

Vemos que realmente o Estado está investindo com muita força. Tivemos

oportunidade de receber o nosso grande Governador, Antonio Anastasia, em São

Sebastião do Paraíso, assim como o ex-Governador Aécio Neves. Fomos inaugurar

também o Centro Olímpico de São Sebastião do Paraíso, provavelmente a melhor

arena olímpica de Minas Gerais. É só ir lá para confirmar o que o próprio Governador

confirmou. Um trabalho fantástico da Prefeitura, com o Prefeito Mauro Zanin, com

recursos do governo do Estado, obtidos por intermédio de nossa pessoa e da do

Deputado Federal Carlos Melles, que fez a diferença em São Sebastião do Paraíso.

Recentemente, conseguimos também atrair a empresa Paraisoplex para São

Sebastião do Paraíso, que já estava com um braço no Município, mas agora vem de
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corpo e alma para gerar mais 1.300 empregos, projeto de quase R$20.000.000,00,

em que o Estado participa com a redução dos impostos, um apoio tributário,

possibilitando concorrermos de igual para igual com São Paulo. Agradeço aos

empresários Drs. Sérgio e Heitor, e ao Biba, que é da Prefeitura de São Sebastião do

Paraíso, que fez esse trabalho junto ao Deputado Melles. Na semana passada fiz

questão de assinar como testemunha de mais um projeto importante para São

Sebastião do Paraíso. Foram também viabilizados mais recursos semana passada,

R$800.000,00 para o término da escola no Bairro São Judas Tadeu e para nossa

região. Da nossa emenda parlamentar, conseguimos mais de 40 academias ao ar

livre para promover a saúde, a educação e o relacionamento entre as pessoas e as

famílias. Aproveito para fazer esse agradecimento ao nosso Governador, com tantas

e tantas coisas boas que têm sido desenvolvidas em nossa região. A verdade é que,

se muito, são três anos e meio de transformação. Precisamos continuar crescendo.

Minas tem muito para crescer, e cresceu. O Brasil cresceu 10% e foram gerados 10%

a mais de emprego neste semestre, e Minas Gerais teve 20% a mais. Minas está

crescendo e gerando empregos o dobro do Brasil. Isso tem muito a ver

principalmente com o produtor rural mineiro, com a produção de café, que gera 8

milhões de empregos no Brasil e, só em Minas Gerais, aproximadamente 4 milhões

de empregos. Na colheita de café, isso faz uma grande diferença. É uma cultura

muito democrática porque gera emprego para todos os setores da região e distribui

renda. O café faz esse contraste fantástico a ponto de mostrar a diferença nos

números do Brasil e de Minas Gerais, porque os números lá são muito positivos.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero comemorar também um grande feito da minha

querida Jacuí. É só olhar os números do Ideb, do governo federal, na imprensa, que

mostram o desenvolvimento e os avanços na educação e as metas que o Brasil

precisa cumprir até 2020. A minha cidade, Jacuí, já cumpriu a meta e é classificada

no “ranking” como a primeira cidade de Minas Gerais. Em Jacuí fui Prefeito por três

mandatos, meu irmão é Prefeito hoje, a D. Angelita faz um grande trabalho como

Diretora, assim como o Geraldo Magela, ex-Prefeito, como secretário da escola

estadual, onde é funcionário há mais de 20 anos. Jacuí nos dá a alegria de ser a

primeira cidade no “ranking” de classificação em qualidade de ensino pelo Ideb, o que
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mostra realmente que, quando se investe em educação, o resultado é imediato. Na

minha cidade não há desemprego, não há crime, tem trabalho à vontade, e agora,

graças a Deus, tem reconhecimento como a cidade que faz a diferença também na

educação. Como fez também quando fui Prefeito e ganhamos prêmio internacional na

área de preservação ambiental. É uma cidade que continua sendo modelo em

preservação ambiental e agora passa a ser modelo em educação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Prezado Presidente, nobres colegas, senhoras e

senhores, imprensa, funcionários da Casa, pessoas que nos acompanham nas

galerias e pela TV Assembleia. Mais uma vez, subo a esta tribuna para falar sobre a

gravíssima situação dos servidores da ex-MinasCaixa. Em 1991, no encerramento do

nosso saudoso Banco do Estado de Minas Gerais, da MinasCaixa, o governo à época

resolveu absorver todos os funcionários em órgãos do Estado. Para isso foi

sancionada a Lei nº 10.470, em que o governo deliberou que o servidor da extinta

MinasCaixa ocuparia cargos em diversos órgãos do Estado recebendo o vencimento

integral que percebia na MinasCaixa, sem nenhuma perda. Esse era o compromisso

da Lei nº 10.470. Por questão de isonomia, o governo dividiu o vencimento do

servidores da ex-MinasCaixa em: uma parte de vencimento básico, equivalente ao

valor do cargo que passaria a ocupar, e o restante como vantagem pessoal. Então, se

um funcionário exercia cargo de gerente ou outro qualquer e percebia salário de

R$4.000,00 - não havendo cargo com esse salário no Estado, e sim cargo com

salário de R$1.000,00 -, para manter a isonomia, o funcionário perceberia uma

salário-base de R$1.000,00 e o complemento de R$3.000,00 para não perder o que

recebia na MinasCaixa. Para confirmar isso, cito os §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.470,

para maior entendimento: “Art. 1º- Os servidores da Caixa Econômica do Estado de

Minas Gerais - MinasCaixa -, autarquia estadual criada pela Lei nº 210, de 19/9/1896,

são absorvidos, em 15/3/1991, no quadro de pessoal da administração direta do

Poder Executivo, observados o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, as normas da Lei nº

10.254, de 20/7/1990, as de seu regulamento e os demais dispositivos constitucionais
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aplicáveis à espécie. § 2º- A absorção de que trata o "caput" do artigo não acarretará

redução da remuneração recebida pelo servidor em 15/3/1991, que compreende,

também, a gratificação semestral à base de 1/6 mensal, as parcelas salariais

percebidas em virtude de decisões judiciais transitadas em julgado até 15/3/1991, já

incorporadas à remuneração, e as situações decorrentes do exercício de cargo de

confiança ou de função gratificada, obedecida a legislação pertinente à espécie.

§ 3º - Se o valor da remuneração for superior ao do símbolo de vencimento de

posicionamento do servidor, resultante, para efeito de pagamento, da identificação da

função pública com classe correspondente ou equivalente em denominação,

atribuições e nível de escolaridade à de Grupo do Quadro Específico do Provimento

Efetivo, previsto no Quadro Permanente, de que trata o Decreto nº 16.409, de

10/7/74, e no Anexo II da Lei nº 9.772, de 6/7/89, perceberá o servidor a diferença, a

título de vantagem pessoal, exceto se o servidor puder ser posicionado em nível

superior correspondente à remuneração percebida.

§ 4º - Sobre a diferença referida no artigo incidirão os adicionais por tempo de

serviço e os percentuais de reajustamento de vencimentos concedido ao

funcionalismo, em caráter geral, correspondente ao respectivo símbolo de seu

posicionamento, devendo ser absorvida em virtude de reclassificação ou de

investidura em cargo público”.

Pois bem, no dia 14/5/92, visando esclarecer dúvidas quanto à amplitude da verba

denominada vantagem pessoal e evitar problemas futuros, o então Secretário de

Recursos Humanos e Administração, Bonifácio Andrada, emitiu o seguinte despacho

normativo, publicado no “Minas Gerais” em 14/5/92, pág. 5, “Diário do Executivo”:

“Assunto: Remuneração do servidor absorvido nos termos da Lei nº 10.470, de

15/4/91. Nos termos dos Ofícios GAB/SEC/586/92 e GAB/SEC/680/92, dirigidos ao

Sr. Secretário de Estado de Fazenda, e de conformidade com o art. 1º, § 2º, da Lei nº

10.470/91, c/c o art. 5º da Lei nº 10.521/91, é considerado vencimento básico dos

servidores absorvidos pela Lei nº 10.470/91, todas as parcelas remuneratórias, nos

termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 10.470/91. Secretaria de Estado de Recursos

Humanos e Administração, aos 13/5/92. Assinado. Bonifácio de Andrada, Secretário

de Estado de Recursos Humanos e Administração”.
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Em 1994, o governador que assumiu, Eduardo Azeredo, excluiu a vantagem

pessoal do contracheque do ex-MinasCaixa, trazendo uma série de transtornos e

desequilíbrio aos vencimentos dos referidos servidores. Em 1999, em meu primeiro

mandato, apresentei nesta Casa o Projeto de Lei nº 40, que foi transformado na Lei nº

13.694, de 2000, quando os ex-MinasCaixa recuperaram sua vantagem pessoal, em

conformidade com a lei então aprovada. Dia 17/12/2002, entendendo que poderia

ocorrer novamente uma perda da vantagem, apresentei o Projeto de Lei nº 1.945, em

que transformaria a vantagem pessoal do servidor da ex-MinasCaixa em vencimento

básico complementar, conforme a Lei nº 10.470 e o despacho normativo do ex-

Secretário Bonifácio de Andrada. Esse projeto tramitou por todo o ano de 2000, tendo

sido acordado junto ao governo através de suas Secretarias de Administração e

Recursos Humanos, de Fazenda e de Governo, com o aval do então Governador

Itamar Franco.

O projeto de lei foi aprovado em 1º turno. Na ocasião da votação em 2º turno, no

final de 2002, houve apresentação de emenda “frankenstein”, feita por Deputado do

PSDB, que traria aumento dos vencimentos para o futuro Governador e Secretários

implementarem. Em seguida, o projeto foi votado e aprovado em 2º turno e

encaminhado para sanção ao Governador Itamar Franco, que, descontente com a

emenda apresentada, não o sancionou, deixando para o governo seguinte, para o

Governador Aécio neves sancioná-lo ainda no prazo legal.

Estranhamente, ao ser sancionada esta lei, foram vetados os arts. 1º e 3º, que

definiam a ementa da lei, a seguir transcritos: “Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 13.694, de

1º de setembro de 2000, fica acrescido do seguinte § 5º: ‘Art. 1º - (...) § 5º – O valor

obtido como vantagem pessoal constará no contracheque do servidor com a

denominação ‘parcela de diferença de vencimento’, e sobre ele incidirão os adicionais

por tempo de serviço e os percentuais de reajustamento de vencimentos concedidos

ao funcionalismo, em caráter geral, correspondentes ao respectivo símbolo de

vencimento’. Art. 3º – As disposições previstas na Lei nº 9.532, de 30 de dezembro de

1987, aplicam-se, nos termos do art. 32, § 2º, da Constituição do Estado, ao exercício

de funções”.

O referido Projeto de Lei nº 1.945 foi, então, transformado na Lei nº 14.584/2003. O
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artigo que garantia definitivamente a vantagem pessoal como parcela de vencimento

dotada de todos os direitos inerentes e dos acréscimos devidos ao vencimento básico

foi vetado pelo Governador, ficando a lei sem nexo, divergente da própria ementa.

Mais uma vez, foram totalmente prejudicados os servidores da extinta MinasCaixa e

contrariadas todas as leis existentes até aquele momento.

Consequentemente, fui cobrar, à época, do então Secretário de Planejamento, Prof.

Anastasia, acompanhado de alguns Deputados, com o intuito de discutir e até de

derrubar o veto do Governador. Naquela ocasião, o Secretário me pediu que não

tentasse derrubar o veto, garantindo que solucionaria o problema com outro

despacho normativo, que seria publicado no “Minas Gerais” e reconheceria a

vantagem pessoal como complemento do vencimento básico, e os ex-MinasCaixa do

Executivo teriam direito a aumento sempre que este fosse concedido em caráter

geral, conforme citado a seguir: “Referência: parecer Seplag - Ata nº 152/03.

Interessados: servidores da extinta MinasCaixa. Assunto: vantagem pessoal.

Despacho Normativo nº 01/03. Com base nos fundamentos do parecer Seplag - Ata

nº 152/03 -, que adoto, declaro que a parcela remuneratória denominada ‘Vantagem

Pessoal’, a que se refere o art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.470/91, submete-se aos

percentuais de revisão que se concederem aos servidores estaduais, em caráter

geral, nos termos do art. 37, X, da Constituição da República, bem como integra os

proventos quando da aposentadoria dos servidores detentores de efetividade,

observando-se o princípio da irredutibilidade, consagrado no art. 37, XV, da

Constituição da República. Belo Horizonte, 17 de março de 2003. Antonio Augusto

Junho Anastasia. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão”.

Recentemente, na aprovação da Lei nº 18.802, de 2010, que concedeu aumento de

10% a todos os servidores do Executivo, incidente até sobre vantagens pessoais, fui

informado pela assessoria da Liderança da Maioria desta Casa de que o reajuste

abrangeria também a vantagem pessoal dos ex-MinasCaixa. Entretanto, no momento

da aplicação da lei, os servidores da extinta MinasCaixa ficaram de fora, mais uma

vez, no entendimento da Seplag.

Em virtude disso, venho pedir agora apoio aos meus colegas para aprovar o Projeto

de Lei nº 4.575/2010, que incidirá na Lei nº 13.694, de 2000, acrescentando no § 5º:
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“O valor obtido como vantagem pessoal passará a constar no contracheque dos

servidores com a denominação ‘vencimento básico complementar’ e sobre ele

incidirão todos os direitos inerentes ao vencimento básico”, corrigindo dessa forma

uma injustiça e um erro decorrente da apresentação da emenda “frankenstein”, cuja

ementa indicou que a vantagem pessoal já havia sido modificada.

Outra situação é a Lei nº 18.975, cujo projeto foi apresentado pelo governo de

Minas dia 18/6/2010, que transforma, no setor educacional, a vantagem pessoal em

subsídio. Esse projeto é posterior ao meu projeto para os ex-MinasCaixa e reconhece

que vantagem pessoal é vencimento básico, pois os vencimentos básicos da

educação foram transformados em subsídio, juntamente com a vantagem pessoal.

Uma observação: o projeto do governo de Minas está valendo, pois já é lei.

Assim sendo, venho pedir aos Deputados apoio na tramitação da matéria, de modo

a uniformizarmos o entendimento de que a vantagem pessoal, como determina a Lei

nº 10.470, sempre foi integrada ao vencimento básico, hoje reconhecida por lei como

subsídio da educação. Eram essas as minhas considerações na tarde de hoje, Sr.

Presidente, Srs. Deputados.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos. Aproveito para agradecer a toda a

população do Norte de Minas a acolhida. Estive, no final de semana, em Montes

Claros. Tivemos uma reunião com os professores da rede estadual de educação, que

fazem parte também do Sind-UTE. Estavam presentes servidores de várias cidades

do Norte de Minas. Fomos muito bem recebidos. Fizemos amplo debate sobre o

projeto que tramitou nesta Casa, relativo aos subsídios dos servidores. Eles

reconhecem que houve um avanço, principalmente na união da categoria, que está

muito unida em todo o Estado. Discordam de vários pontos do projeto,

particularmente no que concerne à perda de gratificações já adquiridas por lei.

Concordo com o Deputado Doutor Viana. Hipotecamos nossa solidariedade e nosso

apoio a todos os servidores da ex-MinasCaixa. É público e notório o apoio do

Deputado Doutor Viana a esses servidores, cujos interesses há muitos anos o

Deputado defende com muita firmeza nesta Assembleia. Expressamos também o
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nosso apoio.

Mais uma vez, agradecemos a todos os servidores do Norte de Minas a acolhida.

Tivemos possibilidade de estar, na exposição agropecuária, com o Fábio, nosso

assessor em Montes Claros, onde fizemos contato com milhares de pessoas.

Visitamos o bairro dele. Disponibilizamos recursos no Orçamento da União, em

parceria com o Deputado Elismar Prado, para o Norte de Minas e para a cidade de

Montes Claros. Tivemos também encontro com lideranças políticas do Sul de Minas,

da Zona da Mata, bem como do Triângulo Mineiro, com os servidores da educação. O

sentimento é um só. A categoria está muito mobilizada. O próximo Governador vai ter

de realmente apresentar uma proposta para os servidores da educação não só em

relação à valorização, pois o que eles queriam era a implantação do piso nacional e

não o subsídio incorporando gratificações que já eram direitos garantidos.

Os servidores querem que se crie o piso nacional e também ver o Ipsemg

funcionando de verdade, pois eles pagam por isso, mas, infelizmente, não

conseguem ser atendidos. As pessoas marcam uma consulta e muitas vezes têm de

voltar para suas casas porque não há médico, faltam equipamentos, medicamentos,

enfim, falta tudo. Além disso, a situação da educação do nosso Estado é triste,

principalmente no que diz respeito à estrutura. Muitas escolas estão sem as devidas

condições de funcionamento, sem biblioteca, computador, carteira e cadeiras; em

algumas está faltando até merenda escolar para os alunos. Apresentamos uma

denúncia muito séria de que desde o início do ano letivo as crianças ficavam sem a

merenda escolar. Isso acontecia porque o governo aplicava o dinheiro para poder

receber juro e correção, e, com isso, os estudantes ficavam sem merenda. Ou seja, o

governo não aplicava devidamente os recursos do FNDE. No entanto, após nossa

denúncia, conseguimos impedir essa prática.

Por um lado, lamentamos essa situação, mas, por outro, tivemos uma grande

vitória, que foi a merenda escolar para os alunos do ensino médio. Trata-se de um

sonho que se transformou em realidade, fruto de uma iniciativa do Deputado Federal

Elismar Prado. Era uma luta antiga do movimento estudantil, mas hoje é uma

realidade. Outra vitória foi a ampliação dos cursos técnicos profissionalizantes, os

Cefets, em todas as regiões do Estado. Houve um aumento significativo do número
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de vagas no ensino profissionalizante, que é uma forma de a juventude realmente se

preparar e se qualificar para o mercado de trabalho. Tivemos também o aumento de

vagas nas universidades federais. Se fizermos um comparativo, nos últimos anos

houve um grande número de vagas nas universidades, principalmente no período

noturno. Além disso, vários cursos foram criados, como o de Jornalismo, que é uma

briga nossa há muito tempo e que agora já é realidade na Universidade Federal de

Uberlândia, sem contar outras dezenas de novos cursos e a criação de novas

faculdades.

Tudo isso faz parte do compromisso do governo Lula com a educação. Tivemos

também o ProUni e agora a ampliação da Universidade Federal de Uberlândia para

as cidades de Monte Carmelo e Patos de Minas, além da criação de cursos

profissionalizantes em Tupaciguara. Aliás, estivemos lá e também na inauguração do

novo Cefet em Paracatu. Até destinamos um ônibus para transportar os estudantes.

Realmente, tivemos muitas conquistas. Isso sem contar com os recursos do PAC

em todas as regiões do Estado. Só no Triângulo Mineiro foram mais de

R$1.000.000.000,00 gastos em viadutos, no Parque do Sabiá, em trincheira,

duplicação e ampliação dos aeroportos. Muito desses recursos estão ajudando a

transformar o nosso Estado.

Portanto, o governo de Minas não pode reclamar de maneira alguma do Presidente

Lula. Se Minas hoje está melhor é porque tem recursos do governo federal, ou seja,

tem muito recurso do governo Lula. O governo estadual não pode ser ingrato, pois

isso não acontecia no passado. O governo Lula trata de forma republicana todos os

Governadores, e, se Minas Gerais tem muitas obras em rodovias, em instituições

federais e investimentos na área social, é porque o governo federal mostra o seu

compromisso com um dos Estados mais importantes da Federação. É muito

importante pontuarmos isso. Muitas vezes os Prefeitos não admitem e tentam

capitalizar para parecer que a obra é da Prefeitura ou do Estado, mas, se entrarem no

portal, verificarão de onde estão saindo os recursos. Recurso é dinheiro do povo e é

proveniente da União; realmente temos um grande número de obras e investimento

do governo federal em nosso Estado.

Gostaria ainda de dizer que estive há pouco com a comissão de excedentes do
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último concurso da Polícia Militar. São mais de 660 policiais que prestaram concurso

e foram aprovados, mas, infelizmente, não foram chamados ainda. Pressionamos o

governo para chamar os excedentes da Polícia Civil este ano, e conseguimos. Antes

havia chamado apenas os Delegados, mas agora todos os investigadores foram

chamados. No ano passado, também conseguimos que fossem chamados os

excedentes da Polícia Civil e os concursados do último concurso da Polícia Militar.

Infelizmente, nesse caso, o governo não os chamou. A situação está bem clara, até

porque existe uma carta dizendo que são 583 candidatos mais 82 candidatas

excedentes do concurso público para a admissão ao Curso Técnico em Segurança

Pública da PMMG para o ano de 2010, com vagas para as unidades do interior. A

prova é objetiva: teste, redação, exame médico, físico e psicológico; eles passaram

em todas e estão prontos para atender à demanda existente dentro da instituição.

Conforme divulgado no “site” da Polícia Militar, no dia 8/4/2009, o efetivo da Polícia

Militar no Estado era de aproximadamente 44 mil militares, e o governo do Estado de

Minas Gerais prometeu chegar ao final de 2010 com mais de 51 mil militares. Isso

não aconteceu, e o déficit realmente é muito grande. Se formos comparar com outros

Estados e com os números da população, o déficit de Agentes Penitenciários e

Agentes Socioeducativos nas Polícias Civil e Militar é muito grande. O governo teria

de contratar mais 7 mil policiais para atingir a meta que prometeu. O que eles estão

solicitando é que esses candidatos que prestaram o concurso e foram aprovados - os

excedentes - sejam chamados, porque o concurso já está homologado e sem

nenhum problema do ponto de vista legal e constitucional por ser ano eleitoral. Se o

Estado esperar irá gastar muito mais com outro concurso. É o mínimo que o governo

pode fazer.

Vou conceder aparte à Deputada Maria Tereza Lara porque, pelo que parece, a

Comissão de Segurança aprovou um requerimento nesse aspecto, com o seu apoio.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Quero cumprimentá-lo, Deputado

Weliton Prado, por estar sempre atuante em defesa dos trabalhadores e dos

servidores de todas as áreas. De fato, os jovens que fizeram o concurso para a

Polícia Militar estiveram conosco na comissão, e, por iniciativa do nosso Presidente,

Deputado João Leite, e com o nosso apoio e com a nossa assinatura, aprovamos um
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requerimento para somar esforços para solicitar do Governador a nomeação dos

jovens que fizeram o concurso para a Polícia Militar e ficaram como excedentes,

aguardando nomeação.

Trata-se de uma ação muito importante, porque conhecemos a extensão de Minas

Gerais e a necessidade de ampliação do efetivo da PMMG. É uma reivindicação

justa, concordamos com V. Exa. em que ela precisa ser atendida. Quero deixar

registrada a importância da presença desses jovens aqui, porque esta Casa tem o

papel de acolher as reivindicações da sociedade, dos seus vários segmentos. De

acordo com o interesse da maioria da população e pelo bem público, precisamos dar

repostas a essas reivindicações.

Assim, quero cumprimentá-lo pela sua atuação e dizer que a Comissão de

Segurança Pública soma esforços para dar a esses jovens o direito ao trabalho, não

só como emprego, mas como necessidade de ampliação do efetivo da segurança

pública de Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer à Deputada, que é membro da

Comissão de Segurança Pública da Assembleia, e parabenizá-la. Apelamos para que

o governo chame esses policiais e, com isso, cumpra o que prometeu, porque o

déficit realmente é muito grande na Polícia Militar. Além do mais, não há como

comparar o salário dos nossos policiais militares com o de outros Estados da

Federação.

Gostaria também de falar da minha alegria em ver, na noite de ontem, o Congresso

Nacional aprovar a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de cuja aprovação

muitos duvidaram. Digo muitos, mas menos os policiais que pressionaram em todos

os Estados. Uma força realmente muito grande. Tive oportunidade de acompanhar a

caravana dos policiais de perto. Aliás, participei de todas as caravanas em Brasília,

da mesma maneira como participei do movimento dos servidores da educação em

Minas Gerais. Acompanhamos os policiais em Brasília e fizemos realmente uma

pressão muito grande. É o que sempre repito: “Água mole em pedra dura tanto bate

até que fura”. O Parlamento só funciona na pressão. Pressionamos até os Deputados

do nosso partido que eram contrários, mas tiveram de se curvar à pressão dos

servidores da segurança pública, até que foi aprovada, em 1º turno, a PEC nº 300.
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Gostaria de fazer um reconhecimento, de forma muito especial, ao Deputado

Federal Elismar Prado, que foi membro da comissão especial que aprovou a PEC nº

300, no Congresso Nacional. Aliás, em Brasília, ele já está sendo chamado de Cabo

Prado, justamente por causa do empenho em defesa dos servidores da segurança

pública.

Parabenizo todos os policiais civis e militares e o Corpo de Bombeiros. Realmente é

uma caminhada de Minas, que começa com o primeiro passo. Foi passo muito

importante, para garantir valorização desses servidores. Fica nosso apelo ao governo

para que chame todos os excedentes da Polícia Militar: 650. Esperamos que, no final

do ano, esses servidores estejam nas ruas, fortalecendo mais nossa segurança,

cumprindo o importante papel que têm, diante da grande preocupação com o

aumento da criminalidade e da violência. Que possam ir para a academia

imediatamente e, no final do ano, estejam nas ruas.

Sei que meu tempo está terminando. Tivemos muitas vitórias; por exemplo,

acabamos com a taxa de incêndio para as residências, impedimos a cobrança da

taxa para chamar a polícia para fazer boletim de ocorrência, conseguimos a primeira

redução na tarifa de energia da história, em 2008, de 17%. Neste ano, conseguimos

impedir mais um aumento do valor da conta de energia da Cemig. Conseguimos

impedir que a Cemig e a Copasa colocassem o nome dos inadimplentes no SPC e no

Serasa. Conseguimos impedir o aumento do valor da água da Copasa no ano

passado. Entramos com mais de uma centena de representações junto ao Ministério

Público em relação aos abusos cometidos pela Copasa, como cobrar pelo tratamento

de água onde não há o serviço. Conseguimos fazer o governo se curvar, cumprir a

legislação federal e aprovar uma lei aqui, na Assembleia, criando agência para

regular o setor. Além dessas vitórias, suspendemos as licitações de veículos da

Cemig. Há a questão das oficinas mecânicas. Na semana passada, conseguimos

grande vitória no Tribunal de Contas, por suspeita de irregularidades que

denunciamos, e conseguimos suspender a licitação.

Estamos agora na campanha contra as tarifas abusivas da telefonia. Saiu pesquisa

hoje mostrando que a ligação de pré-pago no Brasil é a mais cara da América Latina.

Tomamos várias providências contra as companhias de telefone. Apresentamos,
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nesta Casa, projeto que acaba com a assinatura básica da telefonia, semelhante ao

que foi aprovado em São Paulo. Desde 2006, as linhas estão prontas. Esta taxa foi

criada para fazer a expansão das redes. Ora, se as redes estão prontas, não há mais

necessidade de continuar cobrando em torno de R$50,00, todo mês, de quem tem

telefone fixo. Isso é totalmente ilegal e inconstitucional.

Entramos com projeto e com representação no Ministério Público em relação a PIS

e Confins cobrados nas contas de luz e de telefone, porque isso é contribuição. Se é

contribuição, quem paga é a pessoa jurídica. Quem é a pessoa jurídica? No caso de

Minas, a Cemig é responsável por pagar PIS e Confins. Mas ela joga esse valor na

conta de luz, para o cidadão pagar, o que chega aproximadamente a 7%. O mesmo

ocorre com as empresas de telefonia, que jogam PIS e Confins para o cidadão pagar;

no entanto são elas que têm de arcar com esse ônus, que é responsabilidade das

empresas. Pior é que, na conta de telefone, isso nem vem especificado. Então o

cidadão paga sem saber o que está pagando, e são as companhias de telefone que

deveriam pagar. Há abuso também em relação ao serviço pré-pago, que realmente é

muito caro. Em nosso país, o serviço de celular também é um dos mais caros do

mundo. Há grande exploração por parte das companhias de telefone. Estamos com

campanha muito forte, com grande adesão, e entramos com uma enxurrada de ações

na Justiça.

Agradeço e parabenizo, mais uma vez, todos os policiais civis e militares pela

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300 no Congresso Nacional.

Aproveito para dizer aos servidores da educação que levantem a cabeça e continuem

se mobilizando. Tenho a certeza de que, no ano que vem, um movimento muito forte,

independentemente de quem seja governo, conseguirá as garantias. No caso,

garantiremos os direitos que os servidores tanto almejam, principalmente no que diz

respeito à valorização salarial.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª
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Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº

538/2010, do Governador do Estado, solicitando, nos termos do art. 69 da

Constituição Estadual, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.687/2010, de

sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a ceder, a título oneroso, direitos

creditórios originários de créditos tributários e não tributários ou integrantes de

carteiras de ativos diversos e demais créditos de propriedade do Estado de Minas

Gerais, o projeto passa a tramitar em regime de urgência, conforme o disposto no art.

208 do Regimento Interno.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº

539/2010, do Governador do Estado, solicitando, nos termos do art. 69 da

Constituição Estadual, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.699/2010, de

sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a negociar os direitos e créditos de

natureza agrícola securitizados, adquiridos pelo Estado no processo de privatização

do Banco do Estado de Minas Gerais S. A. - Bemge - e do Banco de Crédito Real de

Minas Gerais S. A. - Credireal -, alongados nos termos da Lei Federal nº 9.138, de

29/11/95, e da Resolução nº 2.238, de 31/4/96, do Banco Central do Brasil, regidos

pelas normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN -, e dá

outras providências, o projeto passa a tramitar em regime de urgência, conforme o

disposto no art. 208 do Regimento Interno.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.462 a 6.464/2010,

das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular, e 6.465/2010, da

Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento

Interno.

Leitura de Comunicações
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 14ª

Reunião Ordinária, em 6/7/2010, dos Requerimentos nºs 6.361/2010, do Deputado

Inácio Franco, e 6.368 a 6.370 e 6.372/2010, da Comissão de Segurança Pública; e

de Saúde - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 7/7/2010, dos Projetos de Lei

nºs 4.232/2010, do Deputado Antônio Júlio, 4.525/2010, do Deputado Eros Biondini,

4.538/2010, da Deputada Cecília Ferramenta, 4.563/2010, do Deputado Dimas

Fabiano, 4.565/2010, do Deputado Ivair Nogueira, 4.571/2010, do Deputado Gustavo

Valadares, e 4.585/2010, do Deputado Duarte Bechir, e dos Requerimentos nºs

6.261/2010, da Comissão de Direitos Humanos, e 6.373 e 6.374/2010, da Comissão

de Segurança Pública (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz e outros,

solicitando a convocação de reunião especial para homenagear “A Folha Regional”,

do Município de Muzambinho, pelos 20 anos de sua fundação. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 8, às

9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária também

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/7/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimentos dos Deputados Lafayette de Andrada e Padre João; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 236/2007; aprovação na forma do
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Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno; declaração de voto; questão de ordem;

declarações de voto; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues

- Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria



____________________________________________________________________________
547

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 1 minuto para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

4.350/2010 seja apreciado em terceiro lugar. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 236/2007 seja

apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 236/2007, do Deputado Carlin Moura,

que dispõe sobre afixação nas recepções dos hospitais da rede pública do Estado de

Minas Gerais da “Cartilha dos direitos do paciente”. A Comissão de Saúde opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º

turno. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 236/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, acabamos de aprovar, em 2º turno, um

importante projeto, que aprimora a relação do paciente com o SUS, reforçando o

direito à informação e o princípio de que o paciente tem direito de acesso às

informações do seu atendimento, da qualidade do sangue da sua transfusão; tem

direito a ser atendido com cordialidade e a ter saúde de qualidade. Sr. Presidente,

obviamente um projeto como esse tem como centro a valorização do ser humano.
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Mas bem sabemos que a saúde pública precisa ser melhorada a cada dia. E melhorar

a saúde pública é melhorar especialmente a qualidade do seu financiamento. Sem

dinheiro, sem recurso, é difícil manter uma saúde pública de qualidade. Como vamos

ter médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde sem um financiamento

adequado que garanta a presença desses funcionários lá no posto, lá no hospital? Sr.

Presidente, é importante que Minas esteja muito atenta a uma questão essencial. A

Emenda à Constituição nº 29 determina que 12% do orçamento do Estado seja

destinado à saúde. E quando falamos de saúde nos referimos à saúde pública, ao

Sistema Único de Saúde. Mas, por uma interpretação equivocada por parte do

governo do Estado, esses 12% não chegam ao Sistema Único de Saúde. São

computados dentro desses 12%, por exemplo, os gastos com a rede de esgoto da

Copasa, com a saúde animal, com a vacina contra a febre aftosa e com a zoonose.

Isso não é investimento com saúde do Sistema Único de Saúde. Quando se tem uma

rede de esgoto construída, o contribuinte já pagou por esse serviço na conta de água

da Copasa. Então, ele não pode ser computado como se fosse gasto com saúde. Da

mesma forma, o gasto com o sistema previdenciário não pode ser computado como

se fosse gasto com saúde. Da mesma forma também, aquele recolhimento que o

servidor público faz para o Ipsemg - todos os meses são descontados 4% da sua

folha de pagamento -, para ter direito ao plano de saúde do Ipsemg, não pode ser

computado como se fosse investimento próprio do governo do Estado. Defender o

direito do paciente, defender o bom atendimento no Sistema de Saúde é ter direito às

informações, é ter direito a saber como vai a saúde pública em Minas Gerais. Esse

importante projeto hoje aprovado em 2º turno amplia os direitos do paciente da rede

pública de saúde de Minas Gerais, reforça a importância do paciente, do cidadão e

visa melhorar, cada dia mais, o Sistema Único de Saúde, que precisa ser aprimorado.

Se esse sistema for bem financiado e fiscalizado, se a população for bem atendida,

haveremos de ter uma saúde pública de melhor qualidade para o nosso povo, para os

nossos trabalhadores. Agradeço a todos os Deputados e Deputadas que

possibilitaram aprovar esse projeto em 2º turno. Esperamos que ele seja sancionado

e transformado numa lei importante para defender o paciente do Sistema Único de

Saúde de Minas Gerais.
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Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero fazer uma cobrança com relação

à sanção pelo Governador do projeto de lei da mata seca, que foi aprovado por esta

Casa há quase 30 dias. Havia o compromisso do governo de sancioná-lo assim que o

aprovássemos. Todos esperavam que o projeto fosse sancionado quando o

Governador esteve em Montes Claros na abertura da Exposição Agropecuária, no dia

2 de julho, mas ele não foi sancionado lá.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Paulo Guedes que na

reunião ordinária de hoje foi votada a redação final desse projeto. Informamos isso

para o seu conhecimento.

O Deputado Paulo Guedes - Só hoje?

O Sr. Presidente - A redação final foi votada hoje.

O Deputado Paulo Guedes - Reitero que houve uma pressão muito grande para a

aprovação do projeto. Várias reuniões foram realizadas. Não sentíamos por parte da

bancada governista vontade de apoiar esse projeto, que, aliás, foi aprovado.

Demorou quase 30 dias para se votar a redação final. Estamos vigilantes e atentos,

esperando que o Governador cumpra esse compromisso - aliás, todos ficaram

aguardando que fosse à abertura da exposição -, cobrando para que o governo

sancione esse projeto e não fique apenas como promessa eleitoral. A região está

cobrando e atenta. Todos os dias as nossas entidades nos ligam, assim como os

produtores da região, para perguntar se o projeto foi ou não sancionado. Há várias

semanas esse projeto foi aprovado. Por isso estamos atentos para cobrar do

Governador a sanção da proposição. Nesta semana houve manifestação de alguns

órgãos ambientais na porta da Assembleia fazendo pressão para que o Governador

não sancione essa lei. Portanto, estamos atentos e cobraremos dele o compromisso.

É preciso que o governo não se curve a meia dúzia de xiitas que estão instalados nos

seus belos escritórios em Belo Horizonte, morando confortavelmente bem e dizendo

que não há pobreza no Norte de Minas e que não é necessário aumentar a geração

de emprego e renda na região. Estamos atentos para que o governo não só sancione

o projeto, mas também faça cumprir, acima de tudo, o que determina essa lei.

Obrigado, Sr. Presidente.
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Declarações de Voto

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o Deputado

Carlin Moura pelo projeto aprovado nesta Casa no 2º turno, que é oportuno, pois dá

segurança aos pacientes e fortalece o sistema de saúde. Cumprimento o Deputado

Carlin Moura pela feliz iniciativa de apresentá-lo e ter a compreensão da Casa para a

sua aprovação. Gostaria também de salientar a questão da Emenda nº 29, que é

muito falada nesta Casa, assim como em todo o Brasil. Essa Emenda foi aprovada no

Congresso Nacional em 2000, mas até hoje não foi regulamentada. Não é culpa do

governo do Estado a sua não aprovação. A Oposição aqui condena o governo do

Estado por um crime cometido pelo governo federal. Quando se fala em Emenda nº

29, é preciso que se cobre do governo federal. O Congresso Nacional é que deve

aprová-la. Aliás, se o governo quisesse, já estaria aprovada. No entanto, está

engavetada em Brasília há muito tempo, pois o governo federal não permite que seja

votada. Algumas vezes é retirada da gaveta como moeda de troca. Quando o

governo federal tem alguma votação importante no Congresso, diz assim: “Vamos

aprovar isso aqui e aí solto a Emenda nº 29”. Quando passa o tumulto, ela retorna à

gaveta. Sr. Presidente, sei que a Oposição não faz isso de forma deliberada. Talvez

seja um equívoco. Precisamos entender que é competência do Congresso Nacional

aprovar a Emenda nº 29, uma PEC. O governo do Estado está respaldado na lei para

fazer o que faz na saúde, pois tem o parecer do Tribunal de Contas dizendo que ele

pode gastar assim ou assado. Porém, se a Emenda nº 29 já tivesse sido

regulamentada ou fosse regulamentada agora, haveria uma forma correta de aplicar

os recursos para a saúde. Lamentamos profundamente o descaso do governo federal

com a saúde. O SUS está na miséria, passando fome e necessidade. Os doentes

estão nos corredores dos hospitais. Há hospitais sendo fechados exatamente por

falta de recursos que não foram autorizados pelo governo federal. Precisamos dizer

isso. O governo do Estado age ao contrário. Está aqui o Secretário Marcus Pestana,

que, em sua gestão, elaborou programas muito positivos para atenuar o problema da

saúde, para socorrer os hospitais e os pacientes. O Pro-Hosp investiu milhões e

milhões na rede hospitalar do Estado de Minas Gerais, e programas de grande

utilidade também foram implementados justamente para atenuar a falha do sistema
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de saúde no que diz respeito ao seu financiamento. Posso dizer isso, Sr. Presidente,

meus caros Deputados, porque sou um dos autores da Emenda nº 29 e lamento

profundamente o descaso do governo federal com essa emenda tão importante para

o nosso país. Cumprimento o Deputado Carlin Moura pela feliz iniciativa de

apresentação deste projeto, mas quero deixar registrado o nosso pensamento com

relação à Emenda nº 29, que precisa ser colocada no seu devido lugar. Muito

obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, também quero declarar meu voto ao

projeto de lei do Deputado Carlin Moura, que trata dos direitos dos pacientes. O

projeto é realmente importante. Obviamente, os pacientes têm direitos e nada melhor

do que serem orientados, principalmente nos hospitais públicos. Quero chamar a

atenção, principalmente do Deputado Carlin Moura, e dizer que estou convicto ao

votar no seu projeto, pois o discutimos amplamente na Comissão de Saúde, mas

temos de procurar entender que a saúde no Brasil está um caos. Falo isso com base

na minha cidade, Montes Claros. Teremos algumas placas mostrando os direitos dos

pacientes, mas é importante colocarmos nessas placas o telefone em Brasília para

reclamações. Meu caro João Leite, lá em Montes Claros, estamos há sete meses

sem a realização de uma cirurgia programada, eletiva. Os anestesistas de Montes

Claros, há sete meses, já não atendem a cirurgias eletivas. O governo do Estado - o

Deputado Marcus Pestana sabe bem disso - tem feito das tripas coração para poder

ajudar a resolver a situação do Município que não atende apenas as pessoas de

Montes Claros, mas as de 81 Municípios, incluindo os Municípios do Sul da Bahia.

Está um caos. Já não se faz cirurgia eletiva. Não se tem sequer notícia de uma

revisão da tabela do SUS para pagar condignamente ao médico, ao anestesista. Se

pensarmos profundamente, talvez falando como médico, não podemos tirar o direito,

a razão, dos anestesistas. Hoje, para fazerem uma cirurgia eletiva de pequeno ou

médio porte, é uma vergonha o que recebem. O anestesista, numa cirurgia de hérnia,

para fazer a anestesia, recebe R$30,00 e só daí a 60 dias, descontados 27,5% para o

Imposto de Renda. A situação é de calamidade pública. Espero que nesse debate

que teremos com os candidatos à Presidência do País, possamos ter pelo menos

uma discussão sobre a saúde pública. Ninguém fala nada. Há um silêncio total por
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parte dos candidatos. A situação está difícil. Quem paga essa conta e quem está

sofrendo na carne são as pessoas que dependem do SUS. Há procedimentos pagos

pelo SUS que estão certos, só que eles não dão lucros para quem exerce ou para

quem efetua esses atendimentos. Muitas vezes esses procedimentos superavitários

não são do próprio hospital, mas de empresas particulares que vendem o serviço

para ele. Hoje os hospitais do SUS estão com o pires nas mãos e somente não

fecharam suas portas em Minas Gerais, porque o governo do Estado atendeu a

tempo, com o programa Prohosp. Só para a nossa região foram mais de

R$270.000.000,00 repassados nos últimos quatro anos, e esses recursos têm

atendido a uma demanda. Se não fosse o governo do Estado, os hospitais de Teófilo

Otôni teriam fechado as portas. Vários hospitais de Belo Horizonte foram socorridos

através do Prohosp, e estamos numa situação de purgatório, porque o governo do

Estado atendeu aos hospitais do SUS de Minas Gerais, que deveriam receber

recursos do governo federal, mas não receberam nada. É por isso que estamos

nessa situação. Portanto, votei no projeto do Deputado Carlin Moura e faço das

palavras do Deputado Carlos Mosconi as minhas. Se não houver uma interferência

direta do governo federal e uma forma de se discutirem as tabelas do SUS e a

relação dos hospitais que atendem por esse sistema, não aguentaremos por muito

tempo. Já acabou. O governo do Estado fez o que pôde e não tem como fazer mais

nada. Por outro lado, o governo federal está aí fazendo vistas grossas para um

problema que está acabando com o povo mineiro e com o povo brasileiro. Por

exemplo, Montes Claros é uma grande cidade, com 400 mil habitantes, que atende a

80 cidades vizinhas, mas que se encontra numa situação realmente difícil. Portanto,

quero aplaudir o Deputado Carlin Moura, mas quero deixar o nosso apelo ao governo

federal para que ele tome providências urgentes em favor da saúde pública no Brasil.

Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos favoravelmente a esse importante

projeto que dá ao cidadão e à cidadã de Minas Gerais a possibilidade de conhecer os

seus direitos nas unidades de saúde do Estado; porém gostaria, nesta declaração de

voto, também acompanhar a declaração dos Deputados Carlos Mosconi e Carlos

Pimenta, médicos que entendem dessa questão, especialmente o Deputado Carlos
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Mosconi, autor da Emenda nº 29. Estou muito preocupado, como a maioria dos

Deputados estão, em relação a várias políticas importantes para a nossa população.

Tivemos recentemente na Assembleia Legislativa uma discussão muito séria sobre o

pacto federativo. Não é possível os Estados e mesmo os Municípios sobreviverem

com essa relação tão desigual com o governo federal. Podemos falar em relação a

todas as políticas, como a de segurança pública. Foi anunciada a possibilidade de

proposta de emenda à Constituição, para que os policiais recebam mais, e o governo

federal se cala neste momento no que diz respeito à tramitação desse projeto na

Câmara dos Deputados. Poderíamos também falar aqui sobre algo importante, que

são os efetivos das Polícias Federais em Minas Gerais, como a Polícia Federal e a

Polícia Rodoviária Federal. Deputado Domingos Sávio, Minas Gerais está arcando

com um prejuízo assustador: as mortes e os acidentes nas estradas federais no

Estado. As estradas estão completamente abandonadas. Recentemente, a Prefeitura

de Belo Horizonte declarou que o Anel Rodoviário, que é uma concessão federal e

que, por isso, deve ser cuidado pelo governo federal, está uma calamidade pública,

pois lá há vários acidentes e as pessoas estão morrendo. A BR-381, que vai em

direção a Monlevade, a cada dia nos causa uma tristeza maior. Cheguei ontem de

uma viagem ao Pará e fiquei estarrecido, Deputado Doutor Viana. Estava num evento

em um estádio no Pará, e anunciaram a minha presença. Lá pelas tantas, um homem

portando exames e tudo me pediu que conseguisse atendimento para pessoas com

problemas cardíacos em Minas Gerais, pois não consegue ser atendido em seu

Estado. Voltei pensando naquele homem, que foi um atleta e agora convive com

males cardíacos, em grave situação, sem conseguir atendimento em seu Estado.

Além disso, fui surpreendido por algumas pessoas na mesma situação. Fiquei

impressionado. Ele dizia: “A nossa única salvação é o hospital quem tem boa

condição financeira”, e citou o nome de duas empresas aéreas. “Se você tiver

dinheiro para entrar nessas duas empresas e pegar um avião para ir a outro Estado

para ser atendido, você conseguirá, pois aqui infelizmente não acontecerá nada.” Isso

é algo para pensarmos em nosso país. É impossível sobrevivermos com essa relação

com o governo federal, independentemente de governo ou partido. Precisamos de

uma nova discussão, de um novo pacto em todas as relações com o governo federal.
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O Brasil abandonou o Império, por causa da centralização dos recursos na mão do

Imperador, e agora continuamos com a mesma centralização. E os Estados também

abandonaram, não apenas o Estado de Minas Gerais. Veja o que o Deputado Carlos

Pimenta falou do atendimento em Teófilo Otôni, da cidade do Sul da Bahia. Estou

trazendo um depoimento de uma pessoa do Pará, pois participei de eventos em

Santarém neste final de semana. Trago aqui uma situação ocorrida no Pará. Vejam a

situação de nossos Estados em relação à saúde, à segurança pública e à

infraestrutura: é lamentável. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, também votamos favoravelmente ao

Projeto de Lei nº 236/2007, que determina que se afixem os direitos dos pacientes na

rede pública. É preciso esclarecer porque votamos favoravelmente não apenas a

afixar os direitos num determinado quadro, mas a lutar pelos direitos do paciente.

Veio à tona a discussão sobre a Emenda nº 29, surgida da Proposta de Emenda à

Constituição nº 29, que ficou por muitos anos no Congresso e foi aprovada no final do

governo Fernando Henrique, quando José Serra era Ministro. Ela precisava ser

regulamentada; então, em seguida, entrou o projeto de lei complementar para

regulamentar a Emenda nº 29 e lá se encontra há quase uma década. Ela estabelece

os gastos do Município, do Estado e do governo federal. Quando ainda era Prefeito

de Divinópolis, fui a Brasília lutar pela aprovação da PEC, que se transformou em

emenda à Constitução. Hoje os Municípios - e digo isso porque fui Prefeito e sei da

sua luta e dos Municípios - aplicam os recursos, e com sobras, na saúde. Precisamos

que os Estados e o governo federal também apliquem recursos na saúde. Às vezes,

aparece alguém dizendo que discutiremos apenas a situação do Estado, e não a do

governo federal. É claro que devemos discutir a responsabilidade desse governo.

Quando se falou da Bahia e do Pará, podemos falar também do Rio de Janeiro, de

Minas Gerais e de todos os Estados que vivem uma calamidade. Chegando ao

Município, o cidadão não tem direito sequer a internação, pois não há vaga, e morre

por isso. Lutamos muito, e depois de muita luta com o apoio do ex-Governador Aécio

Neves e do Governador Anastasia, iniciamos as obras da construção de um grande

hospital público em Divinópolis para atender à região, que tem sofrido muito. Lutamos

para superar essa dificuldade. Entretanto, quem está em Brasília deve fazer a sua
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parte. Juntos, estamos fazendo a nossa parte com o governo do Estado e a

Prefeitura. O Pará e a Bahia, governados pelo PT; o Rio, pelo PMDB, apoiado pelo

PT; Minas Gerais, pelo PSDB, e todos os outros Estados da Federação,

independentemente de partido, estão em situação de calamidade no que diz respeito

à saúde. Não adianta dizer que é este ou aquele Estado, pois todos estão sofrendo. E

o governo federal finge que não é com ele e que não tem responsabilidade com os

brasileiros. Sobra dinheiro para mandar para o FMI, para viajar para o exterior, para

promover Copa do Mundo e para não sei mais o quê. E a saúde? E o dinheiro para

investir em segurança pública não chega, não vem. Dizem: “Ah, mas o governo

manda uma parte para pagar a tabela do SUS”. O governo, quando era Oposição,

criticou tanto essa tabela, que está defasada e que tem feito com que os hospitais

fujam do SUS e considerem os seus pacientes indesejáveis. Isso é terrível. O

paciente do SUS não pode ser considerado indesejável, pois é um ser humano, que

tem de ser tratado com dignidade e com respeito. Mas tem de haver uma tabela que

remunere com dignidade e com respeito. E não fizeram a atualização dessa tabela

que tanto criticaram antes. E não permitem a votação da Emenda nº 29. Dizem: “Ah,

é porque os Governadores, ou os Prefeitos, não querem”. Está aqui o Secretário

Marcus Pestana, que fez mobilizações nesta Casa, que participou de audiências

públicas e que foi a Brasília fazer apelos. É preciso regulamentar a Emenda nº 29,

para que todos a apliquem, especialmente o governo federal, que tem de investir

mais em saúde pública, para garantir o direito elementar do cidadão, que é ter uma

saúde digna. Estamos fazendo a nossa parte. Além do hospital de Divinópolis, a que

me referi, nesse fim de semana fui a Coronel Fabriciano, governado pelo ex-colega

Francisco Simões, do PT, pois o Hospital Siderúrgica estava fechado. Com o apoio

do governo do Estado, conseguimos dinheiro para o seu custeio, além de dinheiro

para construir e equipar uma UTI, que já foi entregue e inaugurada. O governo do

Estado, além de dar o dinheiro para a construção da UTI e além de ter o Prohosp,

que já manda verba para o hospital, suplementou com mais 1.500.000 convênios,

para que o hospital fosse reaberto e passasse a funcionar. Foram feitas parcerias

com o Prefeito Chico Simões, do PT, e com outros, indiferentemente de partido. O

governo do Estado mostrou-se presente, mas o governo federal precisa compreender
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que os mineiros, os baianos e os paraenses têm direito à assistência à saúde. E é

uma obrigação do governo federal investir na saúde pública, para que seja, de fato,

um direito de todo brasileiro. Não se pode somente colocar cartazes para dizer qual é

o direito do cidadão. Esperamos que o cidadão tenha, de fato, direito a uma saúde

digna.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, inicialmente, gostaria de parabenizar o Deputado Carlin Moura pelo

esforço e empenho ao propor um projeto de lei, que, infelizmente, perdeu muito o seu

caráter original, que pudesse garantir a cada cidadão e cidadã que procure o nosso

sistema de saúde as informações necessárias e suficientes para que possam ser

tratados efetivamente como tais. Trata-se do direito à informação. Aliás, esse direito,

que está previsto na legislação, obriga os Estados, a União, inicialmente os

Municípios com mais de 100 mil habitantes e assim sucessivamente, até chegar ao

Município mais simples, o menor do Brasil, a divulgarem todas as informações

relativas a gastos públicos. Com essa reflexão, gostaria de apresentar um desafio. Já

que a situação foi exposta, concordo plenamente com o fato de que temos de tratar

dessa questão da saúde com um todo, em todos os espaços, incluindo-se a União, os

Estados e os Municípios, com absoluta transparência. Quais são os gastos com a

saúde e onde estão situados no Estado de Minas Gerais? Quem, neste Estado,

destina recursos para a saúde? Quanto é destinado para a saúde em nosso Estado?

Deputado Domingos Sávio, estou fazendo esse estudo de maneira aprofundada e

serena. Gostaria que o Estado de Minas Gerais fosse mais transparente nos seus

gastos para que pudesse fazer uma comparação efetiva, precisa e justa. Mas ainda

há muita coisa escondida. Temos uma questão que está sendo analisada pelo

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que caminha vagarosamente na

investigação e na elucidação desse fato. Não sei qual a pressão sofrida pelo

Ministério Público para que não se aprofunde nas investigações e revele a Minas

Gerais a que se referem os gastos da Copasa, contabilizados no setor de saúde. Se

são apenas contabilidades da Copasa - veja bem, e a diferença é grande e grave -,

se são contabilidades, ações contábeis, mas o dinheiro nunca chega lá. Nem se

aplica no sistema nem se aplica na Copasa. Ou eventualmente isso não é uma
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verdade. Essa questão tem de ser apurada porque esse valor é de centenas de

milhões. A cada ano - telespectadores e jornalistas aqui presentes -, são aplicados

milhões que merecem ser investigados. Onde se coloca esse dinheiro? Estou

fazendo um levantamento sobre a destinação dos recursos para a saúde e vejo que o

governo do Estado aplica. Os conceitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de

Saúde são totalmente desprezados em Minas Gerais, fazendo com que esteja em

penúltimo lugar na relação dos Estados brasileiros. Não se considera o Conselho

Nacional, o Conselho Estadual de Saúde, para se tratar da aplicação dos recursos. E

coloca-se a culpa no governo federal. Não quero buscar culpas e sim

responsabilidades. Vamos fazer audiências públicas, chamar o pessoal do governo

federal, mas que os componentes do governo estadual também participem. O

Prohosp é uma ação muito interessante, mas é insuficiente, e tem sido utilizada muito

mais midiaticamente do que efetivamente na conquista de resultados e no tratamento

das pessoas necessitadas. Não basta, para a saúde, inaugurarmos hospitais; não

basta, para a saúde, pintá-los com belas cores. É preciso que as receitas correntes

sejam garantidas. É preciso que o remédio chegue onde e quando for necessário.

Esses são os nossos desafios. Não quero fazer apenas um contraponto entre

governos, e já disse Tiago de Melo que não somos nem mais nem menos, mas o que

faz a diferença é o nosso projeto. Vamos discutir o nosso projeto, vamos discutir o

que queremos aplicar, vamos discutir a Emenda n° 29  e encontraremos uma solução

adequada para essas questões tão graves que vivemos no nosso Estado de Minas

Gerais.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, ouvi atentamente o pronunciamento de

todos os oradores. E, ouvindo o meu amigo, médico importante, conhecedor da

saúde pública, o Adelmo, fico preocupado, porque ele nos propõe discutir a Emenda

n° 29. Há 20 anos se discute a Emenda n° 29. Temos é de votá-la. E tudo o que o

governo quer votar vota. A Proposta de Emenda à Constituição foi votada, mas o

governo federal não deixa que a sua regulamentação aconteça. O dia em que quiser

votar é só o Presidente da República dizer: Vaccarezza, é para votar a Emenda n° 29.

A partir daí, temos de discutir se os Estados a estão aplicando ou não, porque hoje há

o parâmetro do Conselho e de outros, mas temos de discuti-los. Eu sou Presidente da
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Frente Parlamentar para Reforma da Tabela do SUS. Por uma consulta simples,

Deputado Carlin Moura, o nosso querido governo federal paga R$2,45. O remédio

que a Dilma tomou, o Rituximab, que a ajudou a se curar, ela não manda colocar

entre os remédios que podem ser disponibilizados para os pobres mortais. Aliás,

mandei uma carta para a Dilma dizendo que estava rezando para ela se curar. Eu,

que sou médico radioterapeuta e cancerologista, estou vendo mais de 100 mil

pessoas na fila no Brasil. Lá onde o PT governa, no Pará, os aparelhos que o

governo federal deu estão encaixotados, porque a Governadora nem quis colocá-los

para funcionar. No pronto-socorro de Teresina, onde o governo é do PT, só existe um

neurocirurgião do SUS para todo o Estado, e não irá mais ninguém. Aqui, em Belo

Horizonte, onde tínhamos uma boa administração do Prefeito Pimentel, não se ligava

para as pessoas que precisavam fazer cirurgias eletivas, o que fez com que houvesse

60 mil pessoas na fila, justamente porque o governo do Presidente Lula não pagava

bem e a Prefeitura não complementava. Aí elegeram o Márcio Lacerda, e, de lá para

cá, a Prefeitura está complementando o que não era função dela, já que quase 70%

da receita do País, uma montanha de dinheiro, fica no governo federal. Sei que agora

a Prefeitura está sendo sacrificada porque, se fosse fácil, o Pimentel teria mandado

operar esses belo-horizontinos. Sessenta mil ficaram sem cirurgia, Deputado Marcus

Pestana, e agora o Marcelo Gouveia, com o nosso Prefeito, está fazendo isso. O

valor da consulta é de R$2,45, e agora o que estamos vendo são hospitais

filantrópicos, como as santas casas, e também os planos de saúde se desdobrando

para fazer dinheiro para subsidiar o SUS. Presidente Lula, alguém tem que lhe falar

que a tabela do SUS não dá para pagar o custo. Hoje estive com a Desembargadora

Heloísa Helena Ruiz Combat, e ela me disse que sempre estão chegando pedidos

das pessoas para que a Prefeitura e o Estado paguem determinado procedimento ou

medicamento, mas ninguém entra com ação contra o governo federal. Não se

consegue atingir o governo federal, que é o grande responsável pela tabela do SUS.

Na minha área, radioterapia, são 16 anos e apenas 10% de aumento. Agora mesmo o

Presidente da República vetou o fim do fator previdenciário, que iria diminuir um

pouco o sofrimento que o aposentado passa nas mãos do governo federal, que tem

dinheiro para tudo: para ONGs, para MST e para tanta coisa, mas não tem dinheiro
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para bancar a saúde. Qual o último hospital federal que foi feito no Brasil ou em

Minas Gerais? Faz 30, 40 anos que isso não acontece. O governo federal esqueceu-

se do povo, principalmente na questão da saúde. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Estou analisando a quantidade de polêmica por causa

de um projeto bom e que se destina a levar conhecimento. Trata-se de uma cartilha

com os direitos do paciente, para toda a rede pública de hospitais do Estado. Isso é o

mínimo, um dever e uma obrigação do Estado de disponibilizar uma cartilha com os

direitos dos pacientes. Será que o que eles estão querendo é que os pacientes não

conheçam os seus direitos? Gostaria de parabenizar o Deputado Carlin Moura, autor

do projeto, um projeto realmente muito importante e que não precisava estar dando

toda essa polêmica. Aliás, a polêmica ocorre porque realmente temos problema na

saúde. É importante colocar o dedo na ferida. Muitos falaram em relação ao pacto

federativo, e eu defendo a revisão do pacto federativo. Temos que rever esse pacto

porque o Estado é um ente federado. Temos que fazer a nossa parte, apesar de ser

disposição constitucional. O ICMS, por exemplo, que é um imposto tipicamente

municipal, é arrecado para o Estado, 75% dele vai somente para o Estado, 25% são

distribuídos para 853 Municípios. Pega-se uma migalha do bolo, distribui-se para 853

Municípios e o Estado fica com o resto do bolo. O ICMS do nosso Estado é o mais

caro do Brasil. O ICMS da energia é 25% mais caro, o do álcool é mais caro, o IPVA

é mais caro, etc. A carga tributária aqui é muito mais alta, o que é injusto. Apenas um

ente fica com 75% e o resto é distribuído para os Municípios. Na saúde há muitos

problemas, temos problemas na área de recursos e de gestão. Muito se falou aqui da

Emenda nº 29. Quero lembrar uma frase do Presidente Lula, que disse que já fez das

tripas coração para o Congresso Nacional aprovar a Emenda nº 29. Sabem por que a

Emenda nº 29 não sai do papel? Por que garante um percentual obrigatório do

orçamento a ser aplicado na saúde? Não sai porque os Estados não deixam. Os

governadores se reúnem com suas bancadas e fazem pressão para que os seus

Deputados não aprovem esta emenda. É por isso que não sai do papel. O Presidente

Lula já falou isso. Infelizmente, há uma pressão muito forte dos Governadores para

não aprovar a Emenda nº 29, assim como há uma pressão para não aprovar a PEC

nº 300, que unifica e valoriza os servidores da segurança pública. Os governadores
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não aceitam. Essa é uma pressão que vem dos Estados e a população tem que ter

conhecimento disso. Aqui no Estado o Tribunal de Contas já citou o governo do

Estado, que tem um déficit muito grande na área da saúde e não aplica o que

deveria. O Estado de Minas Gerais deixa muito a desejar na aplicação de recursos na

área da saúde. Isso não deveria precisar de lei. Se pensarmos no ser humano, o

mínimo que qualquer agente público quer é o povo informado dos seus direitos, para

ajudar na gestão da saúde pública. Se o povo é consciente, a qualidade do

atendimento, a preparação dos médicos e enfermeiros serão muito melhores. Isso

envolve toda uma rede. O Deputado Doutor Viana, que é um médico competente,

sabe como é importante a pessoa conhecer seus direitos e seus deveres. Isso é o

mínimo que o Poder Público pode oferecer. Então, quando aprovamos um projeto

como este, que leva informação à população, aparece toda essa polêmica. Não vejo

motivo para isso. Gostaria de parabenizar o Deputado Carlin Moura pela aprovação

de um projeto tão importante e que contou com o nosso apoio.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que

votamos favoravelmente ao projeto de lei do Deputado Carlin Moura, a quem

parabenizamos. Aproveitando a oportunidade, já que houve uma calorosa discussão

sobre a Emenda nº 29, sobre os investimentos na saúde e até sobre investimentos

nas estradas, como falou o Deputado João Leite, quero dizer que há dias participei de

um debate no “Assembleia Debate”, juntamente com o Deputado Marcus Pestana,

Secretário de Saúde, quando fizemos uma discussão importante e muito

esclarecedora. Para essa discussão levei documentos importantes, documentos do

Tribunal de Contas, reportagens de jornais, como a “Folha de S.Paulo”, que colocou o

Estado de Minas Gerais na lanterna, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul em

investimentos na saúde. Minas Gerais investiu pouco mais de 7% na saúde, quando

deveria ter investido 12%. Ele deixou de investir, nesses cinco anos, mais de

R$5.000.000.000,00 na saúde. Houve alguns avanços? Houve, mas eles são

insuficientes diante da demanda. Isso ficou claro. Minas Gerais só perde em

investimento na saúde para o Rio Grande do Sul, por sinal também administrado pelo

PSDB. Quero lembrar ainda que o PSDB, que criou a CPMF para investir na saúde,

votou favoravelmente para o fim dela no final do ano passado. Essas coisas precisam
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ser esclarecidas. Quanto às colocações feitas pelo Deputado João Leite sobre a falta

de infraestrutura nas rodovias federais, penso que ele não conhece o Estado de

Minas Gerais ou não deve sair de Belo Horizonte. O DNIT, somente de contratos em

execução apenas em Minas Gerais, investiu R$6.000.000.000,00 em obras de

recuperação, construção e reforma das estradas federais em nosso Estado. Cito a

135, que está sendo readequada. Está sendo feita também a duplicação daqui até o

trevão, estão refazendo a estrada de Curvelo a Montes Claros. Está ficando

fantástico.

O Sr. Presidente - O Presidente alerta o Deputado de que está sendo duplicado de

Sete Lagoas até o trevão e não daqui até o trevão.

O Deputado Paulo Guedes - Já tem uma parte pronta, Sr. Presidente. Estão dando

continuidade.

O Sr. Presidente - Estamos precisando. Peço a V. Exa. que peça, porque estamos

precisando de um novo asfalto nesse trecho daqui a Sete Lagoas, que está muito

ruim.

O Deputado Paulo Guedes - São R$6.000.000.000,00 em contratos. Na semana

passada, o Ministro Paulo Sérgio, dos Transportes, esteve comigo em Montes Claros,

em Manga e em Montalvânia, liberando R$126.000.000,00 para fazer o asfaltamento

daquele tão sonhado trecho de Manga até a divisa com a Bahia. São diversos

investimentos, são R$6.000.000.000,00 de obras do governo federal somente na

malha viária do Estado de Minas Gerais. Isso equivale, Sr. Presidente, ao dobro do

Proacesso, que é o principal programa do governo Aécio Neves. Equivale ao dobro.

Para se atualizar e se informar melhor, que o Deputado João Leite dê uma voltinha,

que vá até Montes Claros, porque são muitas as estradas em obras. Estamos

precisando de mais investimentos, mas que o Estado faça a sua parte e aplique

corretamente os 12% na saúde, que pague os R$5.000.000.000,00 que deixou de

aplicar nos Municípios, porque não adianta colocar um aparelho no hospital de

Montes Claros, criar um CTI e leitos no hospital de Brasília de Minas e no hospital de

Janaúba e não dar condições para isso funcionar. As Prefeituras não aguentam pagar

os custos. Estive com os Prefeitos de Janaúba e de Brasília de Minas que

reclamaram isso. A saúde em Montes Claros, nos últimos três anos, tem piorado a
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cada dia por falta de investimento do Estado. Todo mundo está vendo isso. Saúde

não é somente entregar ambulância. O governo faz muita propaganda entregando

ambulância e ônibus para levar pessoas às cidades-polo. Mas ele também precisa

investir na cidade-polo, dar condição a ela, financiar a saúde. Esse financiamento não

está sendo dado ao Estado de Minas Gerais, o governo não tem feito a sua parte. É

por isso que o Estado de Minas Gerais é o vice-lanterna, perdendo apenas para o

governo da Yeda Crusius, do PSDB, do Rio Grande do Sul.

O Deputado Marcus Pestana - Muita coisa foi dita. Como ex-Secretário de Saúde,

sinto-me na obrigação de registrar desta tribuna que saúde é um tema central,

prioritário, estratégico e complexo. E não há saídas superficiais e fáceis para

assuntos complexos. Como sou avesso à demagogia, a simplificações fáceis e à

superficialidade, serei muito pontual. Formou-se aqui um caldeirão, um suco confuso,

misturando interesses corporativos, problemas graves de gestão com

subfinanciamento e questões institucionais, como a regulamentação da Emenda à

Constituição nº 29. Disponho-me a participar, com a minha experiência, de qualquer

debate que desça a fundo, vá à raiz do problema, e não nesse mar de

superficialidade, colocando um quadro caótico, que efetivamente não existe. Que

essa discussão dê conta de detectar a distância abissal que ainda nos separa do

SUS constitucional. Serei muito tópico, para não me perder nessa maré de

superficialidade e de apreciações muito pouco profundas de assuntos complexos que

envolvem o sistema da saúde. Primeiro, a Emenda à Constituição nº 29 existe graças

à persistência, à fibra, à clareza e à capacidade de articulação de uma pessoa

chamada José Serra. Ele, junto a Deputados do PSDB e do PT, como o Eduardo

Jorge, na época, conseguiram uma façanha: quebrar resistências e erguer a Emenda

à Constituição nº 29. Se há alguém responsável pela Emenda à Constituição nº 29,

esse alguém é o José Serra, como Ministro da Saúde, com amplo apoio

suprapartidário, que ecoou no Congresso Nacional. Segundo, dou meu testemunho: o

maior adversário da regulamentação, que é necessária... Canso e canso de dizer que

é necessária. Enquanto não houver regulamentação, não haverá pacificação desse

tema. Existem ações diretas de inconstitucionalidade contra a resolução do Conselho

Nacional de Saúde, uma referência, mas que não pode regulamentar a Constituição.
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Essa área de sombra se deve à falta de regulamentação da Emenda à Constituição

Federal nº 29. Quem é o maior adversário? O Ministério da Fazenda. A proposta em

discussão do Senador Tião Viana, do PT do Acre, diz que o governo federal, a partir

de sua aprovação, investirá 10% das receitas brutas. Isso trava a discussão.

Sabemos a dinâmica do processo. O que o governo federal, o que o Executivo quer é

votado. Chegamos perto de um acordo. Como Presidente do Conass, participei

ativamente. Os Governadores Aécio e Serra apoiaram junto ao Presidente Lula a

regulamentação. Em certo momento, o Senado negou, porque a receita estava em

expansão, e o Senado não concordou com a prorrogação da CPMF. Queria finalizar

pontualmente - para não ficar falando vagamente, superficialmente sobre vários

pontos que merecem melhor discussão - e falar do Pro-Hosp, que tem a ver com o

projeto do Carlin, aprovado agora. O Pro-Hosp é modelo para todo o País de

intervenção na rede hospitalar. Foram mais de R$800.000.000,00 em investimentos

de modernização administrativa e custeio. Há Deputados totalmente desinformados.

Não apenas o Pro-Hosp colocou dinheiro adicional - quase R$1.000.000.000,00 -,

contratando metas que convergem com o projeto do Carlin. São metas de qualidade e

quantidade, de adesão à humanização, de queda da infecção e da mortalidade

hospitalares. Demos instrumentos e formamos um verdadeiro exército - 500

especialistas em gestão hospitalar, formados pelo Pro-Hosp. Visitem os 135 hospitais

do Pro-Hosp, perguntem, ouçam os dirigentes, os profissionais. Existem os hospitais

antes e depois do Pro-Hosp. O projeto do Carlin converge com a lógica do Pro-Hosp

de modernização gerencial, humanização e melhoria do atendimento. Visitem

Diamantina, Teófilo Otôni, Minas Novas, Brasília de Minas, Janaúba e tantos outros

lugares e vejam o que está por trás. Façam uma avaliação da realidade. Se há

dificuldade - isso é inegável, há um brutal subfinanciamento -, o importante não é ficar

lamentando, choramingando o tempo todo. É preciso arregaçar as mangas e

trabalhar para transformar a realidade. Precisamos lutar e debater melhor essa

questão, que está muito mal discutida, superficialmente compreendida. É preciso

entender melhor a complexidade do assunto saúde pública no Brasil.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Essa questão que o Deputado Marcus
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Pestana levantou, com propriedade, sobre a necessidade de aprofundarmos esse

debate é muito pertinente. Também é preciso avançar um pouco. Ao se referir à

regulamentação da Emenda à Constituição Federal nº 29, Deputado Marcus Pestana,

V. Exa. colocou uma variável que é um dos fatores de impedimento da votação, e eu

concordo. Na realidade, entende-se que regulamentação é fazer aplicar aquilo que

está na Constituição - não é fazer algo novo. Quando se fala em regulamentação da

emenda à Constituição, o que o Senador Tião Viana propõe - e estou plenamente de

acordo, pois faz parte da luta não só do José Serra, mas de todos os que lutamos

pela saúde, aliás muito antes do José Serra - é uma nova variável que impõe ao

governo federal aplicar 10% dos recursos de suas receitas correntes no setor de

saúde. Ou seja, é diferente do que está na Constituição, que determina que o

governo federal aplique um valor de referência de 1999, que deve ser corrigido em

função da inflação e do crescimento do PIB. Essa é a verdade. Estabelecer que o

governo federal aplicará 10% no SUS significa que ele gastará mais

R$10.000.000.000,00, R$15.000.000.000,00 ou R$20.000.000.000,00. Isso implica

resistências que todos queremos quebrar. Todos os que lutamos pela saúde temos

dados suficientes para nos convencer de que este Estado brasileiro, em todos os

níveis, aplicando o que está aplicando ou cumprindo o que determina a Constituição

no que se refere ao mínimo, ainda assim, Deputado Doutor Viana, é mínimo. Sendo

mínimo, não chegará ao valor necessário para bem atender, para bem remunerar o

SUS. Então, temos de avançar mais. Agora, também não é só essa variável.

Ninguém pode negar que os Estados que descumprem, aí, sim, Deputado, o que está

na Constituição, o que está na Emenda à Constituição nº 29... E o que está na

Emenda à Constituição nº 29 determina aos Estados brasileiros a aplicação de 12%

de suas receitas correntes e o que está na legislação brasileira, toda ela construída

por aqueles que querem a saúde. E aqui não vêm porque dependem e fazem parte

de um governo. Vocês, Deputados, jamais me verão subir a uma tribuna para

defender um governo que eventualmente descumpra o que determina a Constituição

do meu país, nunca. Não virei aqui para dizer que este governo não cumpre e, se

eventualmente o outro descumprir, silenciar, me omitir e fazer um papel que é grave,

o de defender aquilo que é indefensável. O que determina a Constituição Federal é
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que os Estados apliquem 12% dos recursos de suas receitas correntes no SUS. Não

se pode permitir outra interpretação, não se pode admitir colocar aí

R$500.000.000,00, R$600.000.000,00, R$700.000.000,00 a cada ano numa empresa

que taxa os seus serviços, que cobra pelos serviços prestados, como é o caso da

Copasa. Não dá para aceitar contabilizar no SUS, Srs. Deputados, pagamento de

aposentadorias e pensões; não dá para aceitar contabilizar recursos pagos pelos

servidores do Estado, como é o caso dos do Ipsemg. Isso não é aceitável. Essa

disputa, essa discussão, esse debate precisa ser aprofundado, mesmo. Mas temos

de colocar o conjunto das variáveis com toda a abertura, porque, senão, não teremos

uma equação adequada. Sr. Presidente, no mais, peço-lhe desculpas por ultrapassar

o limite e agradeço-lhe, assim como aos Deputados, a generosidade. Seguiremos em

frente, pois juntos podemos fazer muito mais do que este Estado está fazendo hoje

para o bem do nosso povo.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 7, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questões de ordem - Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.615/2010; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto o Projeto de Lei nº 4.350/2010; aprovação na forma do Substitutivo

nº 1; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2; declaração de voto - Questão de ordem

- Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues

- Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 236/2007, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite, e que faz
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retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei nº 4.641/2010, por não estarem

preenchidos os pressupostos processuais para sua apreciação.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, agradeço

a presença dos companheiros e das companheiras policiais militares, que ocupam

hoje as galerias da Assembleia. Desejamos um bom-dia a todos. Sr. Presidente, a

pedido deste Deputado, o Deputado Federal Mário Heringer, insistentemente, tem se

empenhado na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, como

aconteceu ontem, à noite, na Câmara dos Deputados, em definitivo, em 1º turno.

Não só contamos com a presença do Deputado Federal Mário Heringer, mas

também com a presença do Deputado Federal Ademir Camilo, do PDT, do Deputado

Federal Dagoberto, nosso Líder do PDT na Câmara dos Deputados, de Deputados e

de outra grande liderança, que é o Deputado Nilo Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro,

que somaram esforços para que a Proposta de Emenda à Constituição nº 300 e os

destaques pudessem ser votados ontem e seguir para o Plenário do Senado, a fim de

ser votada em 1º turno. Após a sua votação em 1º turno no Senado, voltará à Câmara

para a votação em 2º turno e, depois, retornará ao Senado para a sua votação em 2º

turno. A Proposta de Emenda à Constituição nº 300 é uma das expectativas de todas

as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, bem como das Polícias Civis

do Brasil, uma vez que prevê a possibilidade de fixação de um piso salarial. Com a

sua aprovação, ainda dependeremos do envio de um projeto de lei para essa fixação.

O governo federal deverá subsidiar o pagamento dos vencimentos dos policiais no

Brasil na forma prevista nessa proposta de emenda à Constituição. Manifesto a minha

satisfação, pois o Deputado Federal Mário Heringer tem sido um grande

companheiro, já que não posso estar aqui e em Brasília ao mesmo tempo. Ontem

mesmo estávamos na Comissão de Direitos Humanos acompanhando a aprovação

do Projeto de Lei Complementar nº 61, que trata do ingresso de nível superior e

bacharelado em Direito para o oficialato da Polícia Militar de Minas Gerais.

Certamente também acompanhamos a tramitação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 59. Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como aqui

tenho o direito de votar, de discutir e de encaminhar as matérias, era necessária a
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minha presença. Mas ressalto e agradeço o empenho dele. É bom que os policiais

militares, bombeiros militares e policiais civis de Minas Gerais saibam do empenho do

Deputado Federal Mário Heringer em relação à Proposta de Emenda à Constituição

nº 300. Ele é o coordenador da bancada mineira. Além do mais, o PDT, por meio do

nosso Líder, o Deputado Federal Dagoberto, tem-se manifestado constantemente

favorável à aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Portanto, gostaria

de manifestar a minha alegria por termos conseguido dar mais um passo na votação

dessa proposta de emenda à Constituição. É óbvio que, cada vez mais, cresce a

expectativa no Brasil inteiro de que ela seja aprovada. Certamente os policiais não só

de Minas, mas também do Brasil inteiro poderão ter mais dignidade e dar vida

decente às suas famílias. Sr. Presidente, ressalto que hoje é uma data muito

importante. As galerias estão ocupadas com cerca de 500 policiais militares. Então

peço o empenho de todos os parlamentares desta Casa para a aprovação do Projeto

de Lei Complementar nº 61 e da Proposta de Emenda à Constituição nº 59, projetos

importantíssimos, que mudarão para sempre as instituições Polícia Militar e Corpo de

Bombeiros Militar. Isso é importante, e gostaríamos de contar com o apoio de todos

os Deputados desta Casa, incluindo-se os Deputados da oposição, que já se

manifestaram a favor. O Deputado Weliton Prado assinou a Proposta de Emenda à

Constituição nº 59, que trata da carreira jurídica. Recebemos também o apoio dos

Deputados do PMDB, que assinaram a proposta de emenda à Constituição. Neste

momento, gostaria de ressaltar a importância desses dois projetos, que são de

fundamental interesse para toda a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Minas

Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer, de dar um bom-dia a todos e a

todas e de manifestar a nossa alegria, pois, na noite de ontem, no Congresso

Nacional, foi aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, em 1º turno.

Parabenizo a categoria que, realmente, teve muita fé e empenho e acreditou. Há o

“slogan”: “PEC 300, eu acredito”. É aquilo que sempre dissemos: água mole em

pedra dura tanto bate até que fura. Houve grande movimentação dos policiais em

todos os Estados da Federação, em todo o interior do Brasil e nas regiões

metropolitanas. Houve uma pressão realmente muito grande. Tive a felicidade de
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acompanhar o movimento por diversas vezes. O Deputado Federal Elismar Prado foi

membro da comissão especial que aprovou a Proposta de Emenda à Constituição nº

300. Ele é chamado de Cabo Prado justamente pelo empenho, pela participação e

pela mobilização de um conjunto de Deputados junto às demais lideranças do

Congresso Nacional pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300. A

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, que estabelece o piso

provisório no valor de R$3.500,00 para os salários dos policiais do Brasil inteiro, foi

uma grande vitória. Não é o valor que os policiais queriam, mas foi o possível neste

momento. Houve união dos policiais de todos os Estados da Federação; isso foi o

mais importante e o mais fundamental, pois aconteceu pela primeira vez na história.

Hoje há um sentimento de classe não só em Minas Gerais, mas também em todo o

Brasil. As forças de segurança pública estão unidas em nível nacional. Isso ganha

uma força muito grande e faz com que os governos tenham compromisso com a

segurança pública e não fiquem só no discurso de época de eleição, nos pleitos

eleitorais. Quando passam os pleitos eleitorais, os governantes não têm coragem de

cumprir o que prometeram. E todos sabem que segurança pública é uma das maiores

preocupações da população, está em todas as pesquisas. Há a preocupação, mas,

infelizmente, na hora de se valorizar o ser humano, não pode, há um problema

jurídico, um problema constitucional ou é ilegal. Então, sempre há dificuldades. Na

hora de se garantir a valorização do ser humano, sempre criam dificuldades. Um

grande problema em relação à Proposta de Emenda à Constituição nº 300 foi a

pressão dos Governadores, como dito pelo próprio Presidente Lula, que mobilizaram

suas bancadas em nível estadual para não aprovarem a Emenda nº 29. Da mesma

maneira, houve pressão em relação à Proposta de Emenda à Constituição nº 300, o

que foi quebrado graças à mobilização. Devido à resistência de alguns setores do

governo federal, inclusive do Partido dos Trabalhadores, o meu partido, a mobilização

dos policiais foi fundamental para fazer uma mudança de posicionamento. Essa luta,

essa mobilização, essa união da classe dos policiais em todo o Brasil foi fundamental.

Além da Polícia Militar, também a Polícia Civil e os Bombeiros Militares de todo o

País estão unidos. Foi uma grande vitória. Esse é um marco na história do nosso

país. Sabemos que é fundamental valorizar o ser humano. Os policiais exercem a sua
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função, fazem das tripas coração em prol de um bom trabalho, às vezes sem as

condições necessárias, com falta de armamentos, de equipamentos e de viaturas. Se

o poder público municipal não colocar gasolina, as forças de segurança pública

param no interior. Em Minas, há uma luta antiga do próprio Deputado Sargento

Rodrigues para implementar o Fundo Estadual de Segurança Pública. Até hoje o

projeto está numa gaveta, aqui na Assembleia. Mas é fundamental: recursos

arrecadados com segurança pública têm que ser aplicados em segurança pública, e

não desviados para o caixa único do Estado. A aprovação do Fundo Estadual de

Segurança Pública é muito importante para dar autonomia e independência às forças

da segurança pública em questões estruturais, como equipamentos, coletes e

armamentos, infraestrutura de uma forma geral em todo o nosso Estado. Parabenizo

a Câmara dos Deputados e, de forma muito especial, o Deputado Federal Elismar

Prado, que fez um debate junto ao Partido dos Trabalhadores, foi membro da

comissão especial que aprovou a Proposta de Emenda à Constituição nº 300 e teve

muita firmeza na defesa dos policiais e da segurança pública no nosso país.

Parabenizo, também, todos os policiais militares que estão nas galerias. Parabéns

pela mobilização. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, cumprimento todos os valorosos

policiais militares que se encontram na Assembleia Legislativa - são centenas -, todos

mobilizados para avançarmos nos projetos de interesse da Polícia Militar, tendo, de

nossa parte, absoluto apoio. Não podemos buscar melhor qualidade de vida para a

nossa população sem que haja segurança, e não haverá segurança enquanto não

houver a justa valorização de todas as forças de segurança, dos nossos policiais

militares e civis. Avançamos, na semana passada, com projetos de interesse da

Polícia Civil e precisamos avançar com o PLC n° 61,  que garante à nossa Polícia

Militar perspectivas de uma carreira melhor. Isso é absolutamente claro. O que

queremos, em nossa questão de ordem, é pedir coerência entre discurso e prática,

fundamental na vida de qualquer ser humano, mas principalmente na vida pública. É

muito fácil ocupar este microfone e fazer um discurso pregando uma coisa quando,

na prática, sabemos como funcionam os bastidores. Por exemplo, faço referência à

Proposta de Emenda à Constituição n° 300, que tem s ido objeto de discursos



____________________________________________________________________________
571

calorosos. O Deputado Sargento Rodrigues comentou comigo, entre uma

manifestação e outra, como fica angustiado com o fato de alguns não terem a menor

preocupação com a coerência. Sabemos, assim como todos os policiais militares que

acompanham a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição em Brasília, que o

governo federal trava, literalmente obstrui, não permite a sua votação. Isso é público

e notório. Mas, de repente, entre um discurso e outro, aparece alguém se

apresentando de uma maneira que nos deixa boquiabertos. Portanto, quem

acompanha o assunto deve ficar atento. Aqui faço um apelo: nós, da base do governo

queremos votar o projeto. O assunto foi exaustivamente discutido nas Comissões.

Esperamos que não façam obstrução querendo abrir a discussão de maneira

interminável, até que não exista quórum; que não preguem uma emenda e

apresentem outra, diferente. Assinam de um jeito e, nos bastidores, unem-se para

que não saia do jeito que assinaram e aqui anunciaram. Portanto, peço coerência,

respeito à nossa Polícia Militar e àqueles que nos acompanham de casa. Isso é

fundamental. A vida pública requer de todos nós uma responsabilidade muito grande.

Com o advento da televisão, alguns pensam que aqui é um teatro, mas é muito mais

sério. Sou apaixonado pelo teatro como entretenimento e cultura, porém ele não deve

ser usado para tratar coisas sérias, como, por exemplo, votar a carreira dos

professores. Aqui ficamos até a madrugada, porque aqueles que diziam defender os

professores tentavam obstruir a votação do projeto de todo jeito; tentavam de toda

maneira vencer a base do governo pelo cansaço, para não se votar o subsídio,

dizendo que o projeto era horroroso. Nesse momento pedi verificação de quórum, e

todos votaram a favor do projeto, inclusive os que fizeram discurso dizendo que ele

era horroroso, para tentar obstruir a sua votação. As pessoas precisam parar para

refletir: apresentaram várias emendas inconstitucionais durante a discussão do

projeto da educação e, depois, foram às escolas colocar cartazes dizendo que a base

do governo traiu os educadores, votou contra eles. Mentira! Apresentaram emenda

inconstitucional que só serviu para travar o projeto, para inviabilizar a sua votação,

para tentar vencer-nos pelo cansaço ou para estourar o prazo estabelecido pela lei

eleitoral, o que colocaria o governo em dificuldade, sem dar nada porque nada se

votou. E disseram que foi a base do governo que não quis votar. Mas, nos bastidores,
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vimos e testemunhamos que apresentaram mais de 50 emendas inconstitucionais

para iludir o educador, que estava ali sofrendo muito. Não vamos fazer isso com a

Polícia Militar: quem quiser votar vote, mas não obstrua; não peça para discutir e não

jogue a votação para amanhã. Vamos votar agora.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, vou

questionar o Deputado Domingos Sávio. Ele talvez não entenda que a base do

governo tem 58 Deputados. Ela vota e “desvota” o que quiser. Somos nós que

fazemos oposição ao governo. Ele disse que as emendas que apresentamos eram

inconstitucionais, mas quero lhe dizer que inconstitucional era a proposta do governo.

Em plena campanha eleitoral, enviou um projeto para enganar as professoras. Na

verdade, queria apenas abafar o desgaste da greve. A base do governo não

considerou a greve, desprezou-a, mas, quando acordou, ela estava tomando conta do

Estado de Minas Gerais. Assim, veio um projeto que mexia com a vida de mais de

250 mil professores e foi votado a toque de caixa, sem que houvesse uma análise

dos seus resultados, tirando, inclusive, os benefícios. Esse projeto é que é

inconstitucional, porque vamos votar uma emenda à Constituição que está na pauta

para lhe dar legalidade, entre aspas. A Oposição não fez isso, Deputado Domingos

Sávio: exercemos o nosso papel. Queríamos e queremos discutir o projeto de lei

complementar da Polícia Militar, que também está tramitando a toque de caixa e tem

todos os ingredientes para dar errado - estou cansado de falar isso aqui -, como vai

dar errado a questão das professoras. Precisaríamos de tempo para discuti-lo. Votar

projeto é a coisa mais fácil nesta Casa, é a coisa mais fácil. Mas precisamos ter a

capacidade de analisar o que acontecerá no futuro, para ver o que realmente será

efetivado. E não queremos perder tempo fazendo isso. Fizemos a discussão do

projeto das professoras nessa linha. E não tivemos tempo para analisá-lo. Grande

parte da categoria da educação ficou prejudicada, Deputado Domingos Sávio. Não

somos contra projeto que traga benefícios, principalmente, para servidores públicos.

Já votamos projeto aqui de aumento de 10% a toque de caixa, de qualquer jeito, sem

fazer nenhuma análise se dará conta ou não. Agora fizemos essa promoção, que é

totalmente fora da legalidade, totalmente inconstitucional, totalmente fora das regras,

inclusive eleitorais. O governo previu um aumento baixo, mas, devido a pressões,
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voltou atrás sem fazer previsão orçamentária, sem saber de onde tiraria dinheiro para

cumprir as obrigações. É isso que queremos discutir. Não somos contra; pelo

contrário, sempre defendemos, principalmente, os servidores da educação. Gosto de

dizer e vou dizer para aqueles que estão nos ouvindo: toda vez que a Assembleia

vota um projeto a toque de caixa, como estamos votando esse projeto da PM, dá

errado. Sou a favor do projeto, mas é preciso fazer um aperfeiçoamento na regra

porque, quando aplicarmos o projeto, os oficiais que acham que o problema será

resolvido criarão outro para o Comando. É só analisarmos as consequências do que

estamos aprovando: criaram várias categorias dentro de um mesmo patamar. Como

fazer isso? O governo fez o mesmo com a área da educação e, mais uma vez, não

resolveu o problema; enganou os professores mais uma vez; usou-os para fazer

campanha política mais uma vez. Espero que os candidatos a governantes que

começam a disputar as eleições a partir de hoje não usem a segurança pública e a

educação como bandeira. Nenhum homem público tem o direito de usar essas

categorias para fazer campanha política. Precisamos, na verdade, de uma discussão

clara e real para resolvermos os problemas. Não estamos resolvendo problemas, mas

jogando-os para debaixo do tapete. Falo em nós, Deputado Domingos Sávio, porque

também votamos, apesar de termos sido contra. Na primeira votação, quem deu

quórum foi a Oposição. Se tivéssemos saído, não haveria quórum. E digo isso para

mostrar que estávamos contra o conteúdo daquele projeto, mas a favor da educação,

o que é diferente. Somos a favor da educação, mas, às vezes, nós mesmos fomos

enganados, pois o governo nos fez de bobos naquele projeto, assim como os

professores, a Assembleia Legislativa, a imprensa, os familiares dos alunos, todos.

Não podíamos concordar em votar um projeto daquele tamanho, da forma como feito,

mas, como havia expectativa de ocorrer uma melhora, fomos a seu favor.

Questionamos e apontamos a inconstitucionalidade, a ilegalidade, a afronta à lei

eleitoral e à Lei de Responsabilidade Fiscal por parte desse governo. Inclusive, há

outro projeto tramitando, Deputado Weliton Prado, que estabelece a diminuição do

ICMS do álcool, para vigorar no próximo governo. É esse governo que estamos

discutindo.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Resolução

nº 4.615/2010 e o Projeto de Lei nº 4.350/2010 sejam apreciados em primeiro lugar,

nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.615/2010, da Mesa da

Assembleia, que dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

À Mesa da Assembleia.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.350/2010, do Deputado Sebastião

Costa, que dispõe sobre ensino profissionalizante. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A

Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2,

da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e pela rejeição

das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1,

salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam

prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 4.350/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Educação.

Declaração de Voto

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, aproveito para elogiar o

Deputado Sebastião Costa por esse projeto, que possibilita que o Estado avance no

oferecimento do ensino profissionalizante para os nossos jovens. Hoje, existe grande

demanda e falta de mão de obra especializada em nosso país. Assim, esse projeto

vai ao encontro dessa dificuldade, desse gargalo pelo qual estamos passando.

Parabenizo o Deputado Sebastião Costa e a Bancada do PT-PMDB-PCdoB, que

ajudou na formulação desse projeto, que vai ao encontro das necessidades do

Estado de Minas Gerais e do País, que é a formação de mão de obra especializada
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por meio de ensino profissionalizante. Eram essas as minhas palavras, Sr.

Presidente. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, vemos que as galerias estão

lotadas. Antes que V. Exa. encerre a reunião, para que as pessoas que estão aqui

compreendam o processo legislativo e recebam uma satisfação do Parlamento, farei

uso da palavra. Há aqui pessoas que se levantaram de madrugada e saíram de sua

casa para vir à Assembleia, obviamente, na esperança de ver aqui a Proposta de

Emenda à Constituição nº 59 e o Projeto de Lei Complementar nº 61 serem votados.

Ainda estamos em processo de construção. Estamos tentando convencer o Bloco PT-

PMDB-PCdoB a caminhar conosco na votação dessas duas matérias. Temos

conversado muito com os Deputados Padre João, Líder do Bloco, Vanderlei Miranda,

Adelmo Carneiro Leão, Weliton Prado, Carlin Moura e Antônio Júlio, para que nos

ajudem a fazer a construção do convencimento e do ponto de convergência. O

Deputado Antônio Júlio disse que esses projetos foram colocados para apreciação a

toque de caixa, o que não condiz com a verdade. Aportaram nesta Casa o Projeto de

Lei Complementar nº 60, da Polícia Civil, e o Projeto de Lei Complementar nº 61 com

um ou dois dias de diferença um do outro. O Projeto de Lei Complementar nº 60, da

Polícia Civil, foi votado nesta Casa até o dia 29 de junho. Somente a partir de então, o

Projeto de Lei Complementar nº 61 começou a tramitar. Foi aprovado por

unanimidade, em dois turnos. No 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 60

obteve 58 votos favoráveis e, no 2º turno, 47 votos favoráveis. Acompanhamos de

perto essa grande conquista da Polícia Civil. Ajudamos no processo de

convencimento, ajudamos na votação, votamos favoravelmente em 1º e em 2º turnos

e fizemos um apelo ao Presidente, diferentemente de alguns setores que tentaram

induzir ao erro alguns companheiros da Polícia Civil. Estivemos presentes para que o

projeto fosse pautado; inclusive no final de semana, pedimos ao Presidente que o

pautasse na segunda-feira, o que aconteceu, e o votamos na segunda-feira e na

terça-feira. O projeto foi votado tranquilamente. Hoje, os integrantes da Polícia Militar

ocupam todas as galerias. Volto a insistir: vieram de madrugada para acompanhar a

votação. Quero fazer aqui um apelo aos Deputados do PT, do PCdoB e do PMDB
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para que nos ajudem a limpar a pauta, porque estamos com projetos em votação.

Não há como este Deputado apresentar um requerimento e pedir inversão da pauta

para que as duas proposições, a Proposta de Emenda à Constituição nº 59 e o

Projeto de Lei Complementar nº 61, sejam discutidas e, encerrada a discussão, sejam

votadas. Há projetos em pauta para votação, mas o Regimento não nos permite

avançar com as matérias que estão em discussão em 1º turno. Assim, faço um apelo

aos ilustres colegas Deputados para que possamos permitir que a pauta avance às

14 horas ou às 20 horas e para que possamos fazer chegar à votação o Projeto de

Lei Complementar nº 61 e a Proposta de Emenda à Constituição nº 59. Trata-se de

companheiros com quem estamos sempre contando nesta Casa, pois sempre

acompanhamos e ajudamos no entendimento. Quero pedir paciência aos

companheiros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que vieram aqui

hoje, aos praças e oficiais que lotaram as galerias, porque estamos tentando buscar

um ponto de convergência, não só este Deputado, que obviamente tem interesse

direto na aprovação da matéria, mas também o Líder do Governo, Deputado Mauri

Torres, com os demais líderes desta Casa, bem como com os Líderes da Oposição,

com quem estamos tentando construir um ponto de convergência. Deixo aqui o meu

apelo ao Bloco PT-PMDB-PCdoB para que possamos avançar nos projetos que estão

em votação, principalmente nos projetos de Deputados. Deputado Weliton Prado,

queremos contar com o apoio de V. Exa. junto à sua bancada, para que possamos

responder à Polícia Militar de Minas Gerais, a seus anseios e expectativas, da mesma

forma como avançamos com o projeto da Polícia Civil.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de cumprimentar todos que ocupam as

galerias, os componentes da honrosa e gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. A

Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010, uma vez que

permaneceu em ordem da dia por seis reuniões.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14/2007, EM

5/4/2010

Às 20h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim Sawan,

Lafayette de Andrada, Ivair Nogueira e Adalclever Lopes (substituindo o Deputado

Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT-PMDB-PCdoB), membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros e

Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fahim

Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, da Proposta de Emenda

à Constituição nº 14/2007 na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Ivair Nogueira). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2010.

Fahim Sawan, Presidente - Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes

e Délio Malheiros, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Alencar da Silveira Jr., Gilberto Abramo e Carlin Moura. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita

pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se

destina a discutir, em audiência pública, o aumento dos assaltos a casas lotéricas e

agências dos Correios que funcionam como correspondentes bancários e a não

renovação do convênio entre a Caixa Econômica Federal e a Loteria do Estado de

Minas Gerais. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Cidadania da Câmara Municipal

de Paracatu, em que solicita a fiscalização das normas constitucionais de defesa dos

direitos dos contribuintes no referido Município, pelos fatos e fundamentos que

menciona; dos Srs. Luiz Carlos Andrade, Vice-Presidente Sênior da Toyota do Brasil

Ltda., encaminhando informações atualizadas sobre incidentes ocorridos no Estado;

Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia, em que solicita que

esta Comissão encaminhe às empresas prestadoras de serviço público informações

sobre o disposto na Lei nº 18.403, de 2009, que obriga o fornecedor a enviar ao

consumidor documento de quitação de débitos anteriores; e Luiz do Couto Neto,

Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central do Brasil (publicado no “Diário do

Legislativo” de 20/5/2010). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir o Major PM Alfredo José Alves Veloso, Comandante da 6ª Cia. PM

Especial, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG; os Srs. Islande Batista, Horivelton Cabral Ribeiro e Andréa Bravo, Delegados,

representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; Marcelo

Gomes de Araújo, Presidente do Sindicato dos Lotéricos de Minas Gerais - Sincoemg

-; Marco Vinício Martins de Sá, Advogado do Sincoemg; Ernani Campos Porto,

Diretor-Geral da Loteria Mineira; José Mauro Romualdo Silva, Diretor Financeiro da

Loteria Mineira; Júlio César Tavares dos Reis, Gerente Regional da Caixa Econômica

Federal de Minas Gerais; Márcio Simões Nabak, Chefe do Deoesp; Marcelo Pacífico,

proprietário da Lotérica Morada da Sorte; Isaias de Oliveira, proprietário de casa

lotérica; as Sras. Nayra Dias Lelis, Atendente da Agência de Comunicação do

Sistema de Distribuição Lotérica; Thais Siqueira Narciso, proprietária de casa lotérica;

e Helena Silveira, Advogada da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais, que são
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convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Elmiro Nascimento.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2010

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo Valério e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Eros Biondini. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo Valério, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o

Projeto de Lei nº 4.230/2010, que institui a meia entrada para doadores de sangue

nas condições que menciona. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, em turno único, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 4.232/2010 (Deputado Carlos Pimenta) e 4.585/2010 (Deputado

Ruy Muniz). Em seguida comunica o recebimento de ofício da Sra. Marta de Sousa

Lima, Chefe de Gabinete do Secretário de Saúde, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 5.560/2010, do Deputado Célio Moreira, publicada no “Diário do

Legislativo” de 10/6/2010. Nesse momento, o Deputado Carlos Mosconi passa a

direção dos trabalhos ao Deputado Doutor Rinaldo Valério. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Anna Bárbara de Freitas

Carneiro Proietti, Presidente da Hemominas, representando o Sr. Antônio Jorge de

Souza Marques, Secretário de Saúde; Magda Valéria Bonfim, Procuradora-Chefe da

Hemominas; e Regina Vasconcelos, Assessora de Comunicação Social da
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Hemominas; e os Srs. Hélio Campos, Vice-Presidente da Hemominas; Carlos José e

Silva Fortes, Promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude de Divinópolis;

José Teodoro Diniz, Vereador da Câmara Municipal de Coromandel; José Carlos

Neto, Diretor e Palestrante da Jocane Seguros; Glauber César Rodrigues, Professor

e Diretor da Escola Multi Tech; e Marques Batista de Abreu, ex-jogador do Clube

Atletico Mineiro, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede

a palavra ao Deputado Eros Biondini, autor do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do

público em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Elmiro Nascimento.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2010

Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Formiga os Deputados Alencar

da Silveira Jr. e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita ao

membro da Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater o potencial turístico do Município de Formiga, visando

especialmente a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Aluísio Veloso da Cunha,

Prefeito Municipal de Formiga; Edmar Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de

Formiga; Mauro César Alves de Sousa e Gonçalo Faria, Vereadores de Formiga;

Fausto Costa, Secretário Executivo, representando Nelson Alves Lara, Presidente da

Associação dos Municípios do Lago de Furnas - Alago -; Danilo Garcia, Gestor do

Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas; Remaclo José Antunes Couto, Presidente
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da Associação Comercial e Industrial de Formiga - Acif -; Rosina Helena de Castro,

Diretora de Marketing, representando Olavo Verissimo Miranda, Presidente da CDL

de Formiga; Paulo Alves, proprietário do Furnas Park; Tenente Lúcio, Chefe da Seção

de Orçamento e Finanças da 13ª Cia. PM Independente; e Juarez Carvalho, ex-

Prefeito de Formiga, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem

ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Eros Biondini, Presidente - Fábio Avelar - Tenente Lúcio.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/6/2010

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.727/2009 e

4.531/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 6.352/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Maria Tereza Lara em

que solicita seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre

as apurações do desaparecimento de Eliza Silva Samúdio, realizadas pela Delegacia



____________________________________________________________________________
582

de Homicídios de Contagem. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 60/2010, EM

30/6/2010

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ademir Lucas e Deiró Marra (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Ademir Lucas, declara

aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião

da Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a

designar o relator da matéria. A seguir, determina a distribuição das cédulas de

votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Deiró Marra para atuar como

escrutinador. Apurados os votos, é eleita Presidente a Deputada Gláucia Brandão e

Vice-Presidente o Deputado Carlin Moura, ambos com três votos. Logo após, a

Presidente eleita, Deputada Gláucia Brandão, assume a presidência e designa como

relator da matéria o Deputado Ademir Lucas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a próxima reunião

será convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas - Lafayette de Andrada.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/6/2010

Às 10h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Deiró Marra, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. João Martins

Nunes, Vereador da Câmara Municipal de Aimorés, e João Aurélio Tabosa, Servidor

Público Estadual, publicada no “Diário do Legislativo” em 24/6/2010. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer, no 2º turno, pela aprovação, na forma do vencido em

1º turno, com as Emendas nºs 1 a 32, do Projeto de Lei nº 2.215/2008 (relator:

Deputado Ruy Muniz). Neste momento, registra-se a presença dos Deputados Carlin

Moura e Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 6.347, 6.358 e 6.371/2010. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 179/2007; 4.025, 4.103, 4.113/2009; 4.140, 4.296, 4.327, 4.367, 4.371 e

4.403/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Fica prejudicado o requerimento

do Deputado Weliton Prado em que solicita a realização de audiência pública para

debater o Projeto de Lei nº 4.689/2010, por haver requerimento de igual teor,

aprovado em reunião anterior. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/6/2010

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Cecília
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Ferramenta e Gláucia Brandão (substituindo o Deputado Wander Borges, por

indicação da Liderança do BPS) e o Deputado Duarte Bechir (substituindo o

Deputado Ademir Lucas, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da

Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 6.353, 6.354 e 6.364/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Weliton Prado em que solicita seja realizada audiência

pública destinada a debater a situação dos feirantes e donos de barracas que

trabalham no entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido como

Mineirão, tendo em vista o fechamento deste para reforma; e Cecília Ferramenta em

que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de debater o convênio

firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Conselheiro

Lafaiete em 2007, que tem por objeto a implantação de infraestrutura no Bairro São

Jorge. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Doutor Ronaldo - Padre João.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2010

Às 15h15min, comparece na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada



____________________________________________________________________________
585

e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a colher subsídios, em

audiência pública, para o aperfeiçoamento do Projeto de Lei nº 335/2007, do

Deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre a política estadual de arquivos, e a

discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício

do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, informando o

recebimento das sugestões enviadas por esta Comissão para o aprimoramento do

Projeto de Lei Federal nº 6.722/2010, que institui o Procultura - Programa Nacional de

Fomento e Incentivo à Cultura; e-mail da Promotoria Estadual de Defesa do

Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, sugerindo a apresentação de projeto

de lei que torne obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de mercadoria nas

operações de compra efetivadas por comerciantes de antiguidades, obras de arte e

materiais de demolição; e ofício do Sr. Washington Mello, Secretário de Cultura,

publicado no “Diário do Legislativo” de 24/6/2010. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Efigênia Lage de Resende,

Superintendente do Arquivo Público Mineiro; Augusta Aparecida Cordoval Caetano,

Diretora de Gestão de Documentos do Arquivo Público Mineiro; Maria de Fátima da

Silva Corsino, Assessora de Gestão de Documentos do Arquivo Público Mineiro;

Paula Silva Amorim, Assessora de Gestão de Documentos do Arquivo Público; Maria

do Carmo Alvarenga de Andrade Gomes, Diretora do Arquivo Público de Belo

Horizonte; Márcia Milton Vianna, Gerente de Memória Institucional da ALMG; Joelma

Conceição Zeferino de Oliveira, Coordenadora do Arquivo Geral do Tribunal de

Contas do Estado; Sônia Rodrigues de Carvalho Estevão, Servidora da Diretoria de

Informação e Conhecimento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Ivana

Denise Parrela, Professora Adjunta de Arquivologia da Escola de Ciência da

Informação da UFMG; e os Srs. Pedro de Brito Soares, Diretor de Conservação de

Documentos do Arquivo Público Mineiro; Emerson Felipe Dias Nogueira, Promotor de

Justiça do Estado de Minas Gerais - Assessor Especial; Welder Antônio Silva,

Arquivista da Gerência de Memória Institucional da ALMG; Bernardo Assis Cambraia

Diniz, Coordenador do Arquivo do Fórum de Belo Horizonte; Júlio César Schroeder

Queiroz, Técnico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG -,

representando o Sr. Marcone Augusto Fernandes Castro Braga, Secretário Geral do
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TCEMG; Nelson Spangler de Andrade, Gerente da Prodemge; Adalson de Oliveira

Nascimento, Professor Adjunto de Arquivologia da Escola de Ciência da Informação

ECI-UFMG; e João Pinto Furtado, Diretor de Desenvolvimento Institucional da

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep - e Professor do Departamento

de História da UFMG, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente,

autora do requerimento que deu origem ao debate, tece as suas considerações

iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das

notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Wander Borges

(substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS) e Eros

Biondini (substituindo o Deputado Marcus Pestana, por indicação da Liderança do

BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Wander Borges, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o ato administrativo

do DER-MG que determinou a instalação de radares na Rodovia MGT-262, no Bairro

Nações Unidas; a necessidade de reavaliar a velocidade máxima permitida no local; o

cancelamento das multas aplicadas em decorrência da falta de sinalização nesse

trecho; a implementação de linha de ônibus complementar ligando o Bairro Paciência

a Belo Horizonte; e a discutir e votar proposições desta Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. William Lúcio

Goddard Borges, Prefeito Municipal de Sabará; José Antônio Lima, Presidente da

Câmara Municipal de Sabará; Ivan Godoi, Gerente de Operação de Transito,
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representando José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Lindemberg

Ribeiro Garcia, Assessor Técnico da Subsecretaria de Transporte e Presidente do

Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano; Valdir dos Santos

Fidélis, representante comunitário do Bairro Paciência; e Jarbas Otávio da Silva,

Pastor da Igreja Batista Vida e Paz, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Deputado Wander Borges, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Sávio Souza Cruz - João Leite.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,

Getúlio Neiva (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do

PT-PMDB-PCdoB), João Leite (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da

Liderança do BSD), Padre João (substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por

indicação da Liderança do PT-PMDB-PCdoB) e Tiago Ulisses (substituindo o

Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Inácio

Franco, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que estão abertos os prazos

para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.668/2010 até o dia

12/7/2010 e 4.702/2010 até o dia 2/8/2010. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
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pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.083/2009 com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Tiago Ulisses). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de Andrada - Gustavo

Corrêa.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Getúlio Neiva

(substituindo o Deputado Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PT-PMDB-

PCdoB), João Leite (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por indicação da

Liderança do BSD) e Eros Biondini (substituindo o Deputado Luiz Humberto Carneiro,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Getúlio Neiva, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar pareceres em fase de redação final e suspende a reunião. Às

15h38min, são reabertos os trabalhos, com as presenças dos Deputados Lafayette de

Andrada, Célio Moreira (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por indicação

da Liderança do BSD) e Getúlio Neiva (substituindo o Deputado Gilberto Abramo, por

indicação da Liderança do PT-PMDB-PCdoB). O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 4.083/2009, do qual designou como relator o Deputado Getúlio

Neiva. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

4.083/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Dimas Fabiano.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

5/7/2010

Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Delvito Alves, Vanderlei Miranda, Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado

Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BSD) e Sebastião Costa (substituindo o

Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval

Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a relação entre

direitos humanos e o uso de armas não letais pelos agentes de segurança pública do

Estado, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei Complementar nº

61/2010, no 1º turno, cuja relatoria avocou a si. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Leonardo Aganette Pessoa, Vice-Diretor do

Comando de Operações Prisionais Especiais - Cope -, representando o Sr. Moacyr

Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social; Cel. PM Cezar Romero

Machado Santos, Corregedor da PMMG; Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia do

Estado; Sérgio Rodrigo de Melo Andrade, Delegado de Polícia, Coordenador do

Grupo de Resposta Especial - GRE; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de

Justiça e Coordenador do CAO-DH; Cap. Edson Gonçalves, representando o Cel. PM

Fábio Manhães Xavier, Comandante da Academia de Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais; e Willian Palumbo, Vice-Presidente da Torcida Organizada Galoucura,

representando o Sr. Roberto Augusto Pereira, Presidente, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
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ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 61/2010 deixa de ser

apreciado. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Miranda (2) em

que solicita seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça, ao Secretário de

Esportes e da Juventude, ao Presidente da OAB-MG, ao Presidente do Conedh e ao

Presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de

Minas Gerais cópia das notas taquigráficas da 37ª Reunião Extraordinária, realizada

em 22/6/2010; seja realizada reunião com convidados para obter esclarecimentos

sobre abuso sexual contra criança; Durval Ângelo (3) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para discutir violações de direitos humanos e o eminente

despejo de aproximadamente, 4 mil famílias, alocadas em 981 barracos cadastrados

e numerados da ocupação Dandara; seja encaminhado ao Cap. Roberto Caetano

Moreira, Chefe da Seção de Inteligência da 19ª Companhia de PM Independente de

Pará de Minas, pedido de cópia dos documentos referentes à apuração de denúncias

contra policiais militares no Município de Conceição do Pará acusados de abuso de

autoridade, agressões e torturas contra cidadãos; sejam encaminhados à

Corregedoria da PMMG, à Ouvidoria de Polícia do Estado, ao Presidente da

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, ao Ministério Público e ao Juiz de

Direito na Comarca de Pitangui e à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Pará

cópia das notas taquigráficas da 38ª Reunião Extraordinária, realizada em 28/6/2010,

e pedido de providências para averiguar as denúncias apresentadas contra os

policiais militares Sgt Regicardo Antônio Rosa e Cb. José Geraldo da Silva, que

teriam praticado abuso de autoridade, agressões e tortura contra cidadãos no

Município de Conceição do Pará. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença de todos, desconvoca os membros da Comissão para a reunião

extraordinária de amanhã, às 11 horas, e os convoca para outra, amanhã, dia 6/7, às

15 horas, a fim de discutir e votar o Projeto de Lei Complementar nº 61/2010, que

altera a Lei nº 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de
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Minas Gerais; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Vanderlei

Miranda.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/7/2010

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Sebastião Costa e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Célio

Moreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

3.591/2009 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião

Costa, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um

por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.236/2010 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 4.516/2010

(relator: Deputado Delvito Alves); e 4.641/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa).

O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.369/2010, no 1º turno, deixa de ser apreciado

em virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado

Delvito Alves. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade dos Projetos de

Lei nºs 4.645, 4.674, 4.675, 4.685, 4.686/2010 (relator: Deputado Delvito Alves);

4.649, 4.656, 4.659, 4.679/2010 (Deputado Ademir Lucas, em virtude de
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redistribuição); 4.665, 4.678 e 4.695/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o

último em virtude de redistribuição); 4.673, 4.692 e 4.694/2010 (relator: Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº

4.651/2010, em turno único, deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de

prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Nesse

momento, o Deputado Célio Moreira comparece no recinto. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento em que se solicita seja

baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 4.676/2010. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se no dia

7/7/2010, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Célio Moreira - Padre João -

Sebastião Costa.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

6/7/2010

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Delvito Alves, Vanderlei Miranda, Sebastião Costa (substituindo o Deputado Antônio

Genaro, por indicação da Liderança do BPS) e Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Padre João e

Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval

Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. Registra-se a presença do Deputado Antônio

Genaro. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
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Plenário. Após discussão e votação, é aprovado no 1º turno, o parecer pela

aprovação, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública,

com as Emendas nºs 1 e 2, do Projeto de Lei Complementar nº 61/2010 (relator:

Deputado Durval Ângelo). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Deputado

Durval Ângelo (2) em que solicita seja encaminhado ao Ministério Público Estadual,

ao Secretário de Estado de Defesa Social e à Corregedoria da Secretaria de Estado

de Defesa Social pedido de providências para se assegurar proteção à vida e à

integridade física e moral do servidor Gustavo Henrique Estanislau Pereira, Agente de

Segurança Penitenciária, contra represálias que este vem sofrendo em razão de

denúncias de irregularidades ocorridas no Presídio Bicas 2 e no Centro de

Remanejamento de Segurança Prisional - Ceresp -; seja encaminhado ao Ministério

Público Estadual, ao Secretário de Estado de Defesa Social, e à Corregedoria da

Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para apurar denúncias

de supostas irregularidades ocorridas no Presídio de Bicas 2 e no Ceresp, unidades

da Subsecretaria de Administração Prisional. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/7/2010

Às 20h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Weliton Prado e Gustavo Corrêa.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica que estão abertos os prazos para o

recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.668/2010 até o dia 12/7/2010 e

4.702/2010 até o dia 2/8/2010. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.143/2010 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Na

fase de discussão do parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

4.641/2010, no 1º turno, do qual é relator, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Inácio Franco - Antônio Júlio - Adelmo

Carneiro Leão - Jayro Lessa.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio, Inácio Franco e

Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Sebastião Costa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios das Sras. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2); Rosani

A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da Ciência e

Tecnologia; dos Srs. Marivaldo Araújo Ribeiro, Superintendente Regional de
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Negócios da CEF; Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna do

Ministério da Cultura; e da Sra. Sônia Maria Gandra Silva, Gerente Regional da CEF,

e do Sr. Levy Pacheco de Oliveira Júnior, Gerente-Geral da Agência Santo Agostinho

da CEF (24/6/2010); da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e

Execução do Ministério da Ciência e Tecnologia, encaminhando cópia de termo

aditivo a convênio firmado entre essa Pasta e a Emater-MG; e dos Srs. Humberto

Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério da

Cultura; Cleber Fernando de Almeida, Coordenador-Geral de Execução Orçamentária

e Financeira da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; Crispim

Moreira, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (6/7/2010). O

Presidente acusa o recebimento do Ofício nº 40/2010, em turno único, para o qual

avocou a si a relatoria. O Deputado Sebastião Costa retira-se da reunião. A seguir, o

Presidente comunica que estão abertos os prazos para o recebimento de emendas

aos Projetos de Lei nºs 4.668/2010 até o dia 12/7/2010 e 4.702/2010 até o dia

2/8/2010. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Os Projetos de Lei nºs 4.143, 4.641, 4.687 e 4.699/2010 são retirados de

pauta, o primeiro, por haver sido apreciado em reunião anterior, e os demais por

determinação do Presidente, por não cumprirem pressupostos regimentais. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela ratificação em regime especial de

tributação encaminhado pela Mensagem nº 514/2010, o qual conclui pela

apresentação de projeto de resolução; e são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.087/2009 na forma

do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, e

pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Jayro Lessa, em virtude de redistribuição); 3.708/2009 (relator: Deputado

Inácio Franco) e 4.120/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de

redistribuição) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e

para as reuniões extraordinárias na mesma data, às 14 e às 20 horas, do dia
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8/7/2010, às 10h30min, às 14 e às 20 horas, dos dias 9, 15 e 16/7/2010, às 10, às 14

e às 20 horas, do dia 13/7/2010, às 14 horas e às 20h15min, e do dia 14/7/2010 às 14

e às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Inácio Franco - Gustavo Corrêa.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Agostinho Patrus Filho, Inácio Franco e Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado

Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-

se a reunião. Às 14h57min são reabertos os trabalhos com a presença dos

Deputados Zé Maia, Adelmo Carneiro Leão, Luiz Humberto Carneiro, Gustavo Corrêa

(substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM) e Tiago

Ulisses (substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança

do BPS), membros da supracitada Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4.143/2010 é retirado da pauta

por determinação do Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária

de hoje, às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Gustavo

Corrêa - Luiz Humberto Carneiro.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.557/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário da Comunidade de São Sebastião, com

sede no Município de João Pinheiro.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.557/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário da Comunidade de São Sebastião, com sede no Município de

João Pinheiro, que tem como finalidade realizar obras e ações tendo em vista a

melhoria da qualidade de vida da população local.

Para a consecução de seus propósitos, incentiva a solidariedade e a integração

entre seus associados e a comunidade; promove palestras, com o auxílio de órgãos

técnicos, nas áreas da saúde e da educação; ministra aos filiados cursos

profissionalizantes com o intuito de inseri-los no mercado de trabalho; desenvolve

atividades nas áreas da assistência social, amparando as famílias carentes

residentes na localidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.557/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.582/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Ponciano, com sede no

Município de Santana do Paraíso.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.582/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Ponciano, com sede no Município de Santana do

Paraíso, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2008, que tem por finalidade

promover o desenvolvimento comunitário por meio da integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades diversas nos setores de saúde, educação, cultura e saneamento básico,

sempre com o intuito de promover melhores condições de vida para seus associados

e os carentes em geral. Procura, também, firmar parcerias com entidadespúblicas e

privadas com o objetivo de captar recursos a serem aplicados em projetos sociais da

comunidade.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.582/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

60/2010

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o Deputado Lafayette de Andrada, a
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Proposta de Emenda à Constituição nº 60/2010 “acrescenta o § 6o ao art. 18 da

Constituição do Estado, dispondo sobre a política de utilização e alienação de bens

do patrimônio estadual”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 18/6/2010, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame pretende acrescentar o § 6o ao art. 18 da Constituição do

Estado, que disciplina a aquisição, a alienação e o uso dos bens integrantes do

patrimônio estadual, determinando que lei complementar passará a dispor sobre a

política de utilização e alienação dos bens imóveis, visando à racionalização e à

eficácia e priorizando as parcerias com os Municípios e o atendimento às

necessidades locais.

Conforme ressaltado na justificação, a alteração no texto constitucional tem por

objetivo garantir que a utilização e a alienação dos bens imóveis estaduais atendam

prioritariamente aos interesses locais e privilegiem as parcerias com os Municípios

mineiros, por meio da elaboração de uma política específica e permanente.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 1o, o princípio federativo, por

força do qual se explicita o espaço constitucional de autonomia dos Estados,

assegurando-se aos entes federados, para cumprimento desse princípio, a

competência privativa outorgada a cada qual. Em seu art. 25, a Carta Magna autoriza

os Estados a se organizarem segundo suas respectivas Constituições e leis que

adotarem, observados os princípios constitucionais.

A autonomia do Estado, no que se refere à disciplina dos bens que lhe são próprios,

é um dos princípios cardeais do sistema federativo. Com efeito, guardada a

competência da União para legislar sobre direito civil, cabe a cada uma das pessoas

políticas regular aspectos atinentes à aquisição, ao uso, à administração e à

alienação dos bens que integram seus respectivos patrimônios, uma vez que essa

atribuição é da essência da autonomia dos entes federados.

Feitas essas considerações, resta concluir, portanto, que, do ponto de vista formal,

não há vício que se possa apontar.
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No que diz respeito ao conteúdo, destacamos a oportunidade e a conveniência da

matéria, por assegurar que a utilização e a alienação dos bens imóveis estaduais

atendam aos interesses locais, privilegiando as parcerias com os Municípios. Isso

significa, em última análise, a disponibilização de determinados serviços à

coletividade ou a sua prestação com mais eficiência e efetividade.

Como se sabe, o pacto federativo que balizou a Constituição da República

explicitou o Município como ente federado, o que garantiu sua autonomia do ponto de

vista formal. Na prática, contudo, as dificuldades provocadas pela falta de recursos

acabam comprometendo a prestação dos inúmeros serviços que deveriam estar à

disposição da coletividade.

É preciso reconhecer que muitos Municípios não têm condições de ser eficientes

isoladamente, sem contribuição das outras esferas e, se não possuem essas

condições, não têm como exercer a autonomia que a Constituição lhes concede. Ou

seja, não basta ter autonomia expressa constitucionalmente, é indispensável dispor

dos meios para praticá-la.

Nessa perspectiva, a proposição em apreço revela um esforço no sentido de

alcançar a responsabilidade com o bem público e atingir a eficiência preconizada na

Constituição da República.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

no 60/2010.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 978/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, a proposição em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a desenvolver ações de acompanhamento psicológico e social junto às

famílias de vítimas de acidentes naturais, calamidades e eventos de grande

proporção.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de

acompanhamento psicológico e social junto às famílias de vítimas de acidentes

naturais, calamidades e eventos de grande proporção. Segundo o projeto, as

referidas ações poderão ser implantadas no âmbito de programa governamental que

tenha por objetivo o incremento das atividades relacionadas com o Gabinete Militar

do Governador do Estado, notadamente aquelas ligadas à Coordenadoria Estadual

de Defesa Civil. As ações de acompanhamento psicossocial previstas na proposição

compreendem, entre outras, a elaboração e a execução de atividades que visem ao

monitoramento psicológico, com ênfase no tratamento e na amenização de traumas.

Os acidentes naturais, resultado muitas vezes de chuvas intensas, já deixaram

várias regiões de Minas Gerais em estado de calamidade pública, com mortos e

desabrigados, além de terem acarretado à população danos materiais, sociais e

psicológicos. Conforme dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, entre

outubro de 2009 e abril de 2010, 128 Municípios mineiros foram afetados pelas

chuvas. Assim, é conveniente que o poder público institua mecanismos legais para

minimizar os efeitos negativos desses incidentes.

A Constituição do Estado determina, no art. 133, que a defesa social é dever do

Estado e direito e responsabilidade de todos, tendo como um de seus objetivos

realizar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência, em casos de

calamidade pública, sinistros e outros flagelos.

Na legislação estadual que dispõe sobre a matéria, destaca-se a Lei nº 15.660, de

2005, que institui a Política Estadual de Prevenção e Combate a Desastres

Decorrentes de Chuvas Intensas, visando à preservação da vida e da incolumidade

das pessoas, do ambiente e de bens materiais em face de desastres causados por

chuvas intensas. Conforme determina essa lei, compete ao Estado estabelecer

normas, programas, planos, procedimentos, estudos e atividades que visem, entre

outros, ao socorro, à assistência médico-social, ao abrigo e à manutenção de
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serviços essenciais para a segurança e o bem-estar de populações atingidas por

desastres decorrentes de chuvas intensas.

Ressaltamos, ainda, em âmbito estadual, o Decreto nº 19.077, de 1978, que dispõe

sobre a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - Cedec - e cria o Fundo Especial

para Calamidade Pública - Funecap -, destinado a arcar com as despesas

decorrentes de atividades de defesa civil do Estado.

Conforme justifica o autor do projeto sob análise, em situações de calamidade, as

atividades de defesa civil consistem prioritariamente na prestação de auxílio material.

Observa-se, contudo, que as pessoas nessas circunstâncias ficam extremamente

vulneráveis, sem condições psicológicas de enfrentar e, principalmente, de modificar

a realidade. É necessário que o Estado, em articulação com os Municípios, ofereça

um serviço de socorro e assistência específico, capaz de prestar atendimento

psicológico e social às vítimas em situações emergenciais. A proposição em estudo

pretende justamente estimular o Estado a cumprir esse dever.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

978/2007.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Tenente Lúcio - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.124/2009

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, torna

obrigatória a divulgação “de informações sobre os direitos dos consumidores no verso

das notas fiscais emitidas no Estado de Minas Gerais”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.



____________________________________________________________________________
603

Fundamentação

Conforme anuncia a sua ementa, a proposta em epígrafe obriga a divulgação de

informações sobre os direitos do consumidor no verso das notas ou dos cupons

fiscais emitidos pelos estabelecimentos de comércio do Estado de Minas Gerais.

A intenção, segundo mostra o autor da proposição, é facilitar a divulgação dos

direitos assegurados na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90 - Código de Defesa do

Consumidor – a todos os adquirentes de produtos ou serviços, de modo a exteriorizar

princípio básico que permeia as relações de consumo, que consiste no direito à

informação.

Como observou a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, o projeto é

compatível com as normas constitucionais e legais que versam sobre a matéria. Não

há vício quanto à instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Ademais, cabe ao Estado, com base no art. 24, incisos V e VIII, da Constituição da

República, a edição, em caráter suplementar ou complementar, de leis que confiram

segurança ao consumidor.

Tal Comissão, também de modo acertado, por meio do Substitutivo nº 1, restringiu

o comando central da proposta, tornando-o obrigatório apenas em relação às notas

fiscais de venda ao consumidor, o potencial destinatário da norma, e determinando o

texto que deverá constar no verso dos documentos fiscais, qual seja o Capítulo III do

Código de Defesa do Consumidor, capítulo que trata, exatamente, dos direitos

básicos do consumidor. A última alteração justifica-se, uma vez que a maior parte dos

fornecedores não possui conhecimento técnico suficiente para inserir, com

propriedade, na nota ou no cupom fiscal, informações de caráter jurídico relativas a

aspectos específicos da proteção dada ao consumidor.

Finalmente, por razões de ordem prática, sugerimos seja alterada a redação do art.

1º do Substitutivo nº 1, a fim de retirar a expressão “nota fiscal”. A nota fiscal exige a

utilização de carbono para ser emitida, solução prática que evita a duplicidade de

preenchimento, já que é preciso sempre emitir duas ou três vias. Caso o verso da

nota fiscal contenha as informações exigidas na proposta, no momento em que tais

informações entrarem em contato com o carbono, ficarão certamente manchadas. Por

isso, tais informações devem constar apenas nos cupons fiscais.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.124/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, no art. 1º do Substitutivo nº 1, a expressão “A nota fiscal ou”.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Elmiro Nascimento.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios e cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.758 a 4.769/2010 - Projeto de Resolução nº

4.770/2010 - Requerimentos nºs 6.466 a 6.475/2010 - Requerimentos das Comissões

de Direitos Humanos e de Meio Ambiente e de Participação Popular e do Deputado

Gustavo Valadares - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Cultura, de Defesa do Consumidor, de Segurança Pública, de

Transporte e de Turismo - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento

Rodrigues, Padre João, Duarte Bechir, Paulo Guedes e Almir Paraca - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos das

Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular e do Deputado Gustavo

Valadares; aprovação - Requerimento nº 5.006/2009; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1; prejudicialidade dos Requerimentos nºs 5.007 e 5.008/2009 -

Requerimento nº 5.041/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento

nº 5.261/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº

5.315/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 5.449/2010;

aprovação - Requerimento nº 6.248/2010; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Requerimento nº 6.273/2010; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues

- Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura -
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Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro - Mauri

Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy

Muniz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Almir Paraca, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.167/2010, do Deputado Weliton Pra do.

Dos Srs. Alexandre Silveira, Geraldo Thadeu e Júlio Delgado, Deputados Federais,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.025/2010, do Deputado Duarte

Bechir.

Do Sr. Alexandre Silveira, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.131/2010, do Deputado Weliton Pra do.

Do Sr. Glaydson Santo Soprani Massaria, Procurador-Geral do Ministério Público

de Contas do Estado, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa

em atenção a requerimento do Deputado Wander Borges por sua nomeação para o
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cargo que ora ocupa.

Da Sra. Maria Pia Calisti, Consulesa da Itália em Belo Horizonte, comunicando sua

assunção a esse cargo desde 15/6/2010. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, agradecendo o envio de

exemplar do livro “A Assembleia de Minas e a Construção Coletiva de Políticas

Públicas - Eventos Institucionais 1990-2009”.

Do Sr. Sergio Alair Barroso, Secretário de Desenvolvimento Econômico, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.121/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.121/2009.)

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, encaminhando

exemplar do relatório “Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Estado

de Minas Gerais” e fôlder do programa Registro Público de Emissões de Gases de

Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.326 e 4.524/2010, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e os memorandos aos

respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde e Gestor do SUS,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.153/2010, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se o ofício e o memorando ao projeto de

lei.)

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.927/2010, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Antônio A. Caram Filho, Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado, encaminhando exemplar do “Relatório de Gestão 2009 do

Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg”. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 6.233 e 6.234/2010, da Comissão de

Turismo.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais
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(5), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 5.918, 6.279 e

6.280/2010, da Comissão de Segurança Pública, e 6.117/2010, da Comissão de

Direitos Hunanos; e agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta Casa

aos policiais civis lotados no Departamento de Investigação Antidrogas, em atenção

ao Requerimento nº 6.023/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Elcimar Almeida de Paula, Comandante do 31º Batalhão da 13ª Região da

PMMG, prestando informações relativas a requerimento da Comissão de Direitos

Humanos encaminhado pelo Ofício nº 460/2010/SGM.

Do Sr. Ananias Neves Ferreira, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente, dando ciência da composição da Mesa desse órgão.

Do Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Crea-MG, encaminhando

abaixo-assinado de representantes de conselhos profissionais e de entidades do

terceiro setor, no qual se manifestam contra a Proposta de Emenda à Constituição nº

59/2010 e a alteração da Lei Complementar nº 5.301, de 1969, constante no Projeto

de Lei Complementar nº 61/2010; e solicitam seja suspensa a tramitação das

matérias até que sejam debatidas com a sociedade. (- Anexe-se à Proposta de

Emenda à Constituição nº 59/2010 e ao Projeto de Lei Complementar nº 61/2010.)

Do Sr. Marcus Vinícius Arreguy, Delegado de Polícia da Comarca de Caratinga,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.225/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.971/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.992/2010 , da Deputada Rosângela Reis.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.666, 3.639 e 3.752/2009, 4.189 e

4.547/2010, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e

as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. André Luiz Amorim Siqueira, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.311/2010, das Comissões de
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Direitos Humanos e de Segurança Pública.

Do Sr. Emilio Carlos Walter, Promotor de Justiça da Comarca de São Sebastião do

Paraíso, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.309/2010, das

Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública.

Do Sr. Antônio Henrique Franco Lopes, Promotor de Justiça da Comarca de

Caratinga, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.285/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. João Gilberto Ripposati, Vereador da Câmara Municipal de Uberaba,

solicitando empenho desta Casa junto ao Governador do Estado com vistas à

aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2010-2011 em favor dos servidores da

Epamig. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Luiz Alberto Albuquerque Souza, Chefe de Gabinete do Deputado Federal

Aelton Freitas, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 6.025/2010,

do Deputado Duarte Bechir, e 6.155/2010, do Deputado Weliton Prado.

Da Sra. Marta de Souza Lima, Chefe de Gabinete da Secretaria de Saúde,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.189/2010, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.189/2010.)

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei

Complementar nº 59/2010.)

Do Sr. Robson Lucas da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Social,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.803/2010.

Da Sra. Sônia Maria Gandra Silva, Gerente Regional de Negócios da CEF,

notificando a liberação de recursos financeiros da União em favor da Secretaria de

Esportes e da Juventude. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna do Ministério da

Cultura, notificando a liberação de recursos financeiros por esse Ministério em favor

do Grupo Cultural NUC. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Da Sra. Maura Luciane C. de Souza, Coordenadora-Geral de Medidas

Socioeducativas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.295/2009, da Comissão de

Assuntos Municipais.

Do Sr. Fabiano Torres Bastos, Assessor de Política Prisional da Defensoria Pública

do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.947/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luiz Tarcizio Gonzaga de Oliveira, Oficial do Ministério Público, prestando

informações relativas ao requerimento das Comissões de Saúde e de Segurança

Pública encaminhado por meio do Ofício nº 1.704/2010/SGM.

Do Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga, Presidente da Associação Brasileira das

Escolas do Legislativo e de Contas - Abel -, encaminhando cópia do documento

intitulado “Carta de Belo Horizonte”, resultante de evento da Abel realizado nesta

Capital.

Da Sra. Maria Luiza Borges Ferreira Westin, Assessora Jurídica da Santa Casa de

Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, prestando informações relativas ao

requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº

1.380/2010/SGM.

CARTÕES

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, encaminhando

exemplar do livro “Minas Avança na Economia do Conhecimento - Inovação: Uma

Face do Estado para Resultado”. (- À Comissão de Educação.)

Do Cel. PM Luis Carlos Dias Martins, Chefe do Gabinete Militar do Governador e

Coordenador Estadual de Defesa Civil, encaminhando o “Relatório Anual de Chuvas

2009/2010”. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg, encaminhando o relatório

de gestão dessa Universidade referente ao período de 2006 a 2010. (- À Comissão

de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
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oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.758/2010

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Judô São Geraldo

- AERJSG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa

Judô São Geraldo - AERJSG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva e Recreativa Judô São Geraldo - AERJSG -, com sede no

Município de Belo Horizonte. A referida Associação é pessoa jurídica de direito

privado e interesse público, com caráter educativo, sociocultural e desportivo, sem

fins lucrativos ou econômicos e com duração por prazo indeterminado, cujo objetivo é

socializar a prática do judô como esporte olímpico e filosofia, possibilitando a inclusão

social através da prática dessa modalidade esportiva.

Suas atividades são isentas de quaisquer preconceitos ou discriminações relativas

à cor, raça, credo religioso, classe social, concepção político-partidária ou filosófica

ou nacionalidade, o que se estende a suas dependências e ao seu quadro social.

Considerando a missão e os objetivos dessa entidade, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.759/2010

Declara de utilidade pública o Projeto Ipas - Instituição Pentecostal de Assistência

Social -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Ipas - Instituição Pentecostal
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de Assistência Social -, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Tenente Lúcio

Justificação: O Projeto Ipas - Instituição Pentecostal de Assistência Social -, com

sede no Município de Uberlândia, é uma entidade de direito privado, sem fins

lucrativos, de ação filantrópica, que tem como finalidade a promoção do bem-estar do

ser humano nos aspectos físicos, emocionais e educacionais, o combate à fome e à

pobreza e a busca da união de entidades filantrópicas de todos os segmentos.

Na consecução de seus propósitos, a instituição mantém programa de atendimento

à criança e ao adolescente em regime de abrigo, com apoio social e educativo;

desenvolve ações voltadas à proteção da saúde da família, da maternidade, da

infância e da velhice; apoia os portadores de necessidades especiais; combate a

fome e a pobreza por meio de programas de geração de emprego e renda,

distribuição de roupas, alimentos e medicamentos e suporte às ações da defesa civil;

promove atividades de esporte e lazer; e colabora no tratamento de dependentes

químicos.

Considerando a importância do trabalho realizado pelo Projeto Ipas para os

moradores mais carentes do Município de Uberlândia, contamos com a anuência dos

nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o título de utilidade

pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.760/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Crianças de Jesus, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Crianças

de Jesus, com sede no Município de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 7/12/93, definem a

assistência social como uma política voltada para a proteção à família, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes

e a integração no mercado de trabalho, reabilitação e integração de pessoas

portadoras de deficiência. Configura-se como política não contributiva, realizada por

meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade e

pautada pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, da

seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

A assistência social possui interface com diversas políticas públicas, envolvendo

ações de entidades públicas e privadas que visem contribuir para a redução dos altos

graus de desigualdade social com que o país convive.

Em 7/7/99, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, foi

fundado o Centro de Educação Infantil Crianças de Jesus, legalmente constituído

como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente

e voltada para a promoção social.

A entidade tem como finalidade amparar crianças carentes, fornecer alimentação,

prestar serviços de assistência social e médico-odontológicos, desenvolver atividades

culturais, esportivas e recreativas, proteger a saúde da infância, a maternidade e a

família e desenvolver atividades complementares ao ensino fundamental.

A instituição mantém uma creche que atende 187 crianças, pertencentes a famílias

em situação de vulnerabilidade social, que necessitam de ambiente saudável e

adequado para deixar os filhos enquanto trabalham. Desenvolve, assim, atividades

lúdicas, aulas de reforço escolar e passeios, bem como reuniões de

acompanhamento familiar.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade. Cumpridos todos

os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o reconhecimento do

nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.761/2010

Declara de utilidade pública a Associação da Escola Família Agrícola de Jequeri,

com sede no Município de Jequeri.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Escola Família

Agrícola de Jequeri, com sede no Município de Jequeri.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

11/8/2000, tem por finalidades a promoção educacional, profissional, cultural, de

estudos, de pesquisas e ambiental, com ênfase em agroecologia, além de promoção

social, desportiva e de assistência técnica e extensão rural.

O processo objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.762/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Criança Esperança, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Criança

Esperança, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Padre João

Justificação: O Centro de Educação Infantil Criança Esperança, associação civil de

direito privado, sem fins lucrativos, foi fundado em 12/1/2001 e tem por finalidades:
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assistir em regime de semi-internato crianças carentes de zero a seis anos, filhos de

pais trabalhadores, em creche e pré-escola; realizar eventos culturais, esportivos e

recreativos para a manutenção do Centro; defender os direitos dos assistidos de

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente; estimular e promover na

comunidade núcleos de apoio a famílias carentes; celebrar convênios ou contratos

junto a órgão públicos municipais, estaduais e federais e empresas privadas, bem

como organizações não governamentais, visando propiciar melhores condições de

atendimento a crianças carentes; integrar seus beneficiários no mercado de trabalho;

e incentivar a proteção do meio ambiente e o combate à fome e à pobreza.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.763/2010

Declara de utilidade pública a Cia. Bruta de Teatro, com sede no Município de

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Cia. Bruta de Teatro, com sede no

Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

20/11/2004, a Cia. Bruta de Teatro tem por objetivos: representar e executar

publicamente obras teatrais, musicais e artísticas em geral; promover, incentivar e

expandir as atividades correlatas ao movimento cultural; manter intercâmbio cultural

com instituições congêneres para a execução de projetos culturais nas áreas que

estejam de acordo com os objetivos presentes no estatuto da entidade; e zelar pela
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proteção dos interesses morais, sociais e patrimoniais da Cia.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.764/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Cegos -

Aspac -, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Surdos e Cegos - Aspac -, com sede no Município de Lavras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Cegos - Aspac - é

entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 26/9/2006, que tem

por finalidade promover a defesa dos direitos de pessoas com deficiência auditiva e

visual, usando para isso de todos os meios legais e disponíveis; promover

campanhas para conscientização e educação da comunidade, com o objetivo de

integrar as pessoas com deficiência auditiva e visual; complementar a estrutura

logística e material, mantida pelo poder público, necessária ao trabalho do Centro de

Apoio às Necessidades Auditivas e Visuais - Cenav -; publicar material de divulgação

dos trabalhos, relatórios e estudos realizados pela Aspac e pelo Cenav; promover

encontros e conferências destinados às pessoas com deficiência visual e seus

familiares, para tratar de assuntos de seu interesse e para o aperfeiçoamento dos que

trabalham na área; participar, junto com órgãos públicos e privados, da elaboração de

programas destinados a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência

auditiva e visual e de suas famílias; promover campanhas para a criação de leis que
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assegurem a integração social, educativa e trabalhista das pessoas com deficiência

auditiva e visual; cooperar com os órgãos nacionais e internacionais interessados na

solução dos problemas das pessoas com deficiência auditiva e visual. A Associação

se compromete também a observar rigorosamente a lei, aos princípios da moral e os

deveres cívicos e a se abster de divulgar doutrinas incompatíveis com as instituições

e os interesses nacionais ou candidaturas a cargos eletivos estranhos a ela.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.765/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Apicultores do Vale do Piranga e

Região - Apivapi -, com sede no Município de Porto Firme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apicultores do Vale do

Piranga e Região - Apivapi -, com sede no Município de Porto Firme.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

21/2/2003, a Apivapi tem por finalidades estimular a produção e o consumo de

produtos apícolas por produtores rurais carentes, combatendo a fome e a pobreza,

promovendo, assim, melhores condições de saúde de sua família, da maternidade à

velhice; proporcionar alternativas de trabalho no campo para toda a família rural, uma

vez que algumas atividades apícolas podem ser exercidas por todos os membros da

família, homens e mulheres, sejam eles jovens, adultos, idosos ou mesmo portadores

de algumas deficiências físicas.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,
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estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.766/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da

Comunidade Rural da Palestina e Região - Afapare -, com sede no Município de Bom

Jesus do Galho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Agricultores

Familiares da Comunidade Rural da Palestina e Região - Afapare -, com sede no

Município de Bom Jesus do Galho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

27/6/2004, tem por finalidades a prestação de todo serviço que possa contribuir para

o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias e para melhorar as

condições de vida de seus associados. Ampara as famílias carentes combatendo a

fome e a pobreza, protege a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a

velhice, ampara a criança e o adolescente, promove ações de habilitação e

reabilitação da pessoa portadora de deficiência e promove a integração do indivíduo

no mercado de trabalho. Além disso, representa e defende o interesse dos

associados, busca melhorar a qualidade de vida das famílias rurais na criação de

projetos coletivos de geração de trabalho e renda, produz e comercializa de forma

cooperada e promove o desenvolvimento comunitário através de atividades

educativas nas áreas de saúde, educação, lazer e esporte.

Contam-se ainda entre suas atividades a proteção ao meio ambiente, em parceria

com órgãos competentes, para recuperação e proteção dos solos e nascentes, dar
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destino adequado ao lixo, dejetos e águas, além de atividades educativas e práticas.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.767/2010

Declara de utilidade pública o Grupo de Ação Ambiental Sertão Calango - Gaasc -,

com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Ação Ambiental Sertão

Calango - Gaasc -, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

13/2/2008, o Gaasc tem por finalidades: promover e incentivar a consciência

ambiental utilizando como ferramenta e atrativo a prática de esportes radicais;

estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento da legislação que instrumentalize a

consecução de seus objetivos; promover projetos e ações que visem a preservação,

bem como a revitalização de áreas degradadas no meio ambiente urbano e rural;

incentivar a prática de atividades como o cicloturismo e o montanhismo como forma

de desenvolver o turismo e alcançar o desenvolvimento sustentável; realizar

levantamento de informações sobre os locais da prática de escalada, rapel, “trekking”

e “mountain bike” da região e elaborar mapas de trilhas e croquis das vias de

escalada existentes; promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos

relativos ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, aos direitos humanos e

dos povos, bem como estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os

diferentes segmentos sociais, participando junto a outras entidades que visem

interesses comuns; estimular e capacitar os cidadãos para participarem efetivamente
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do processo de tomada de decisões em relação ao destino do desenvolvimento do

Norte de Minas naquilo que puder afetar direta ou indiretamente o meio ambiente e o

patrimônio histórico e cultural; conscientizar a opinião pública sobre a importância da

conservação do meio ambiente natural através da educação ambiental; promover e

realizar pesquisas e estudos, organizar documentação e dados, bem como divulgar,

por quaisquer meios, informações e conhecimentos produzidos por si própria ou por

terceiros e correlatados aos seus objetivos institucionais.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.768/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Parado - ACP -, com

sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Parado -

ACP -, com sede no Município de Iapu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

27/2/2003, a ACP tem por finalidades prestar serviços que possam contribuir para o

fomento e a racionalização das explorações agropecuárias ou não agropecuárias

para melhorar as condições de vida de seus associados; proporcionar a melhoria do

convívio entre a classe através da integração de seus associados; proporcionar aos

associados e seus dependentes atividades econômicas, culturais, desportivas e

sociais; melhorar as condições de vida das famílias; fomentar e assistir as famílias de

agricultores familiares em suas atividades; firmar convênios com associações
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congêneres, autarquias federais, estaduais, municipais e outras; prestar assistência à

criança, ao adolescente, à maternidade e à velhice; combate a fome e a pobreza; e

atuar na defesa do meio ambiente.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.769/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar à Organização do Movimento Pró-Moradia de

Barbacena o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Organização do Movimento

Pró-Moradia de Barbacena imóvel com área de 120.000m² (cento e vinte mil metros

quadrados), a ser desmembrada de área de 436.156,523m² (quatrocentos e trinta e

seis mil cento e cinquenta e seis vírgula quinhentos e vinte e três metros quadrados)

registrada sob a matrícula nº 4.415 do Livro 3 do Cartório do 1º Ofício de Registro de

Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de unidades habitacionais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Padre João

Justificação: Com este projeto, pretendemos contribuir para a redução do déficit de

moradias no Município de Barbacena por meio da doação de uma área hoje sem

destinação. O imóvel em questão é parte de antiga instalação de uma instituição do
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governo federal conhecida como Fazenda Sericícola, posteriormente desmembrada e

doada ao governo do Estado. Parte da área já foi destinada à implantação do câmpus

da Uemg nesse Município.

Considerando que a área restante pode ser ocupada por projeto de construção de

unidades habitacionais, que é de grande interesse social, pedimos a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.770/2010

Ratifica Regime Especial de Tributação concedido ao contribuinte mineiro da

indústria náutica, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de Regime Especial de Tributação ao

contribuinte mineiro da indústria náutica, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio

de Janeiro por meio do Decreto nº 41.681, de 9 de fevereiro de 2009.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2010.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS

Nº 6.466/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Centro de Educação Infantil Crianças de Jesus pelo 11º

aniversário de sua constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.467/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério Público Estadual, à Secretaria de Defesa Social e à

Corregedoria da Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas a que

se assegure proteção à vida e à integridade física e moral do servidor Gustavo

Henrique Estanislau Pereira, Agente de Segurança Penitenciária, pelas razões que

menciona.

Nº 6.468/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado ao Ministério Público Estadual, a Secretaria de Defesa Social e à

Corregedoria da Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas a que

se apurem denúncias de supostas irregularidades ocorridas no Presídio de Bicas 2 e

no Ceresp de Contagem.

Nº 6.469/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar cópia das notas taquigráficas da 36ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em 22/6/2010, e pedido de

providências para que seja aberto inquérito militar com vistas a que se apure a

conduta do Maj. PM João Carlos Figueiredo de Assis por não ter liberado o Cb. PM

Geraldo Cândido para prestar esclarecimentos à polícia judiciária sobre o incidente

que menciona.

Nº 6.470/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil cópia das notas taquigráficas da 36ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em 22/6/2010, e pedido de

providências com vistas a que se apurem as denúncias de desvio de conduta do

Agente de Polícia Vicente de Paula Lima do Nascimento no incidente ocorrido em

maio de 2010.

Nº 6.471/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça cópia das notas taquigráficas da 36ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em 22/6/2010, e pedido de

providências com vistas à abertura de inquérito civil público destinado a apurar a

conduta do Maj. PM João Carlos Figueiredo de Assis. (- Distribuídos à Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 6.472/2010, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Incra e ao Iter-MG pedido de providências com vistas à celebração

de parceria, nos termos aprovados no Segundo Seminário de Nivelamento 2010 -

Comissão UMC, realizado em Belo Horizonte. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 6.473/2010, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do STF e ao Presidente do TSE manifestação de apoio à

criação de seções eleitorais especiais em unidades da Polícia Militar para que os
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policiais militares escalados para trabalhar no dia das eleições tenham assegurado o

direito de voto (voto em trânsito) nos moldes do que dispõe a Resolução nº 23.219,

de 2010, expedida pelo TSE.

Nº 6.474/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Saúde pedido de providências com vistas à ampliação da faixa etária

dos doadores de sangue.

Nº 6.475/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Corregedor da PMMG, ao Ouvidor de Polícia do Estado, ao

Ministério Público e ao Juiz de Direito da Comarca de Pitangui e à Delegacia de

Polícia Civil de Conceição do Pará cópia das notas taquigráficas da 38ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão, realizada em 28/6/2010, e pedido de providências

com vistas a que sejam averiguadas denúncias apresentadas contra os policiais

militares Sgt. Regicardo Antônio Rosa e Cb. José Geraldo da Silva, que teriam

abusado da autoridade e praticado agressões e tortura contra cidadãos no Município

de Conceição do Pará.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja anexada cópia das notas

taquigráficas da 37ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em

22/6/2010, ao Projeto de Lei n.º 3.969/2009, que dispõe sobre a política "antibullying"

por instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem

fins lucrativos. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.969/2009.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Meio

Ambiente e de Participação Popular e do Deputado Gustavo Valadares.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Cultura, de Defesa do Consumidor, de Segurança Pública, de

Transporte e de Turismo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, cumprimentamos o público

presente nas galerias. Hoje, mais uma vez, estão presentes policiais e bombeiros
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militares de Minas Gerais. Eles muito nos orgulham pela forma democrática e ordeira

de estar aqui e, acima de tudo, de exercer seu direito de cidadania para comparecer

na Assembleia, a Casa do povo, pois há muito tempo esse direito não vinha sendo

exercido.

Sr. Presidente, tenho sistematicamente ocupado a tribuna desta Casa nestes

últimos dias, uma vez que temos na pauta dois projetos de grande interesse das

instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. A Proposta de Emenda à

Constituição nº 59, que trata da carreira jurídica, e o Projeto de Lei Complementar nº

61, que trata da exigência de curso superior para ingresso dos praças e do

bacharelado em Direito para ingresso dos Oficiais. Este é um momento de muita

expectativa de todos os que nos acompanham. Sabemos da necessidade da

aprovação dessas matérias e estamos acompanhando a tramitação dos dois projetos

de perto, “pari passu”. O Projeto de Lei Complementar nº 61 já passou pelas

Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Direitos Humanos e agora já se

encontra pronto em Plenário. A Proposta de Emenda à Constituição nº 59 teve

encerrada, na data de ontem, sua discussão, portanto já consta na pauta para

votação. Regimentalmente, esse era um passo que precisava ser dado para que os

projetos avançassem. Cada Deputado pode discutir o projeto por cerca de uma hora,

e, encerrada a discussão, a matéria entrará em fase de votação. Para encaminhar a

votação, há uma diferença expressiva do tempo: são apenas 10 minutos para cada

Deputado.

Da mesma forma segue o Projeto de Lei Complementar nº 61. Certamente na

próxima reunião, que ocorrerá segunda-feira, às 14 horas, venceremos a etapa de

discussão. É bom que todos os companheiros da Polícia Militar que nos acompanham

neste momento saibam que, do ponto de vista regimental, essas etapas precisam ser

queimadas para facilitar o processo de votação na Assembleia.

Sr. Presidente, aproveito que alguns Deputados nos acompanham neste momento,

como os Deputados Ademir Lucas, ex-Prefeito de Contagem, e Doutor Ronaldo, que

já foi Vice-Prefeito de Sete Lagoas, para dizer quanto a Polícia Militar é necessária ao

exercício da própria administração pública municipal. Certa vez, ao visitar uma cidade

que fica na divisa do Estado do Rio, fui questionado pelo Prefeito sobre a
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possibilidade de implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros. Nós, que

operamos com segurança pública diariamente, sabemos que uma unidade como essa

é bem mais cara do que uma guarnição da Polícia Militar. Hoje não se instala a menor

fração do Corpo de Bombeiros com menos de R$1.500.000,00. O destacamento, do

ponto de vista de logística, é mais fácil de ser instalado. Respondi ao Prefeito que,

apesar de não haver uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade, graças a Deus

há um destacamento da Polícia Militar, corporação que, durante 24 horas por dia,

assiste, ampara, acolhe e defende a vida, a liberdade, o patrimônio e a segurança

das pessoas. Por diversas vezes ocupei a tribuna desta Casa para dizer que

desconheço outro órgão, outra instituição que tanto faz pela sociedade mineira.

A PMMG, a que tive a honra de pertencer durante 15 anos, presta serviços com

qualidade inquestionável nos 853 Municípios e em mais de 200 Distritos espalhados

pelo Estado. Não se trata apenas de uma força publica querida pelos mineiros, como

vimos vários Deputados, Governadores, Senadores, Ministros, Juízes,

Desembargadores e Promotores proferirem em discurso; não é apenas retórica. A

Polícia Militar é realmente uma instituição que, neste exato momento, está assistindo,

amparando e protegendo a população dos 853 Municípios do Estado. Em que pese a

alguns ataques, muitas vezes dissociados de equilíbrio, realidade e coerência, é ela a

maior defensora dos direitos e das garantias individuais. Que direitos são esses? Os

direitos humanos.

A Polícia Militar é sempre requisitada e imediatamente chega ao local de

ocorrência. Digo isso, Sr. Presidente, não na qualidade de Deputado nem por ter

percorrido 700 Municípios ao longo de quase 12 anos de mandato, mas porque, de

fato, isso é uma constatação.

Em muitos outros lugares e situações diversas, a Polícia Militar é chamada não

apenas para reprimir ou prevenir o crime, mas também para ajudar. Na maioria das

vezes, quem socorre uma mulher grávida e a leva para fazer o parto é a Polícia Militar

- a mesma Polícia Militar naquele Município mais longínquo do Estado, como, por

exemplo, de Formoso, na divisa da Goiás; Espinosa, na divisa da Bahia; Extrema, na

divisa de São Paulo; Passa-Vinte e Passa-Quatro, na divisa do Rio de Janeiro. Aliás,

muitas vezes, no percurso até o primeiro hospital, a mesma guarnição é que tem de
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auxiliar a natureza a fazer o parto. Muitas vezes quem vai ao Distrito ou ao povoado

ou à periferia para socorrer um senhor que foi picado por uma cobra, quando estava

na roça capinando, é a PMMG.

Deputado Doutor Viana, falar da Polícia Militar é motivo de muito orgulho para este

Deputado. Aliás, sei que esse orgulho não é só meu, mas também do conjunto de

Deputados desta Casa, porque, de uma forma ou de outra, em algum momento da

sua atuação parlamentar, certamente se necessitou do apoio da PMMG.

Portanto, é com muita alegria que vemos hoje as nossas galerias ocupadas pelos

companheiros e pelas companheiras da Polícia Militar, que, de forma democrática e

exercendo a cidadania, vêm a esta Casa buscar a votação dessas duas matérias. É

com essa autoridade e esse currículo de trabalho, sem falar que é uma instituição

bicentenária, ou seja, que já conta com 235 anos de prestação de serviço a qualquer

hora do dia ou da noite, que vem socorrendo e amparando o cidadão mineiro. Na

qualidade do trabalho, essa é a mesma Polícia Militar que foi fundada em 9/6/1775,

que caminhou por mais de dois séculos e chegou até aqui prestando relevantes

serviços à comunidade mineira.

Deputado Doutor Viana, essa é a mesma instituição que, neste momento, bate às

portas deste Poder para pedir pelos projetos do interesse não apenas da instituição,

mas também da sociedade. Temos aqui não só a Proposta de Emenda à Constituição

nº 59, mas também o Projeto de Lei Complementar nº 61, que trarão melhoras

significativas no dia a dia do profissional, seja Soldado, seja Coronel da PMMG, seja

os efetivos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. São projetos que

mudarão para sempre a história da instituição. Certamente estão aqui aguardando,

Deputado Padre João, que daqui a pouco V. Exa. se reúna, conforme ficou acertado

ontem à noite, com o Deputado Mauri Torres, nosso Líder do Governo, para

buscarmos uma solução. Já conversei com os Deputados Weliton Prado, Paulo

Guedes, André Quintão e a Deputada Maria Tereza Lara, que, na verdade, esperam

o momento de votar favoravelmente a essa matéria. Obviamente precisamos que as

Lideranças, tanto o Bloco PT-PMDB-PCdoB, liderado pelo Deputado Padre João,

quanto o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, possam sentar-se e convergir

para que, na segunda-feira, às 14 horas, tenhamos nesta Casa uma votação
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histórica. Aliás, uma votação histórica não apenas pela presença dos policiais de

forma democrática, ordeira e cidadã, mas também pela votação de dois projetos que,

de forma brilhante, mudarão toda a história da Polícia Militar, ao passarem a exigir o

ingresso com nível superior, e o bacharelado em Direito.

Sr. Presidente, há mais de um mês não ocupo a tribuna desta Casa para tratar de

assunto tão relevante. Quem nos está assistindo nos mais de 400 Municípios pela TV

Assembleia, que aliás está transmitindo esta imagem ao vivo, sabe sobre qual Polícia

Militar estamos falando, ou seja, aquela que acolhe 24 horas por dia o cidadão

mineiro.

Por diversas vezes recebi em meu gabinete civis, cidadãos que foram assistidos

pela Polícia Militar e que tiveram a grata satisfação de ser muito bem atendidos,

protegidos e amparados por essa corporação e também pelo Bombeiro Militar de

Minas Gerais. Neste mesmo Parlamento tive, por cerca de três vezes, funcionários

desta Casa que fizeram questão de tornar isso público por meio de carta, o que foi

até objeto de requerimento deste Deputado na Comissão de Segurança Pública para

prestar uma moção de aplauso, presente em nosso dispositivo regimental, aos

policiais pela presteza no atendimento. É dessa instituição, Deputado Padre João,

que estamos falando, de uma instituição bicentenária. É essa instituição que, neste

momento, pede à Casa do povo, pede ao Poder Legislativo que olhe para ela com

carinho, atenção, respeito, reconhecimento por seu trabalho prestado.

Quero deixar mais uma vez consignado nos anais desta Casa que desconheço, em

todo o meu tempo de exercício de mandato, que exista no Estado algum órgão,

alguma instituição com um currículo de trabalho como o da Polícia Militar. Quero

deixar um abraço caloroso às minhas companheiras e aos meus companheiros da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que se fazem presentes nesta data e que

certamente estão ansiosos, na expectativa. Mas vocês podem ter a certeza de que,

na próxima segunda-feira, teremos um dia decisivo para essa instituição que todos

amamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, saúdo-o, assim como aos demais

colegas Deputados. Faço uma saudação muito especial a todos os militares que se
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encontram nas galerias e aos telespectadores que nos acompanham pela TV

Assembleia. Antes de tudo, Deputado Sargento Rodrigues, quero reafirmar aqui as

constatações de V. Exa. Todos temos orgulho da Polícia Militar mineira. Sabemos

que a polícia se faz presente em todos os 853 Municípios de Minas Gerais e sabemos

também que falta muito compromisso deste governo para com a instituição, porque a

situação dos militares nos pequenos Municípios é muito delicada. Falta respeito para

com a trabalhadora e para com o trabalhador da Polícia Militar, falta veículo, gasolina,

condições dignas. Ou seja, onde não houver compromisso da Prefeitura, não há

como trabalhar direito. O governo do Estado deveria dar todas as condições de

trabalho, de veículo, de manutenção, deveria dar todo o custeio, independentemente

do Município, porque há determinados serviços que precisam de plena autonomia de

quem está perto. Às vezes, os Prefeitos se sentem no direito - e não o tem - de

pressionar, chantagear, porque seus familiares estão envolvidos em determinadas

infrações.

Precisamos resgatar essa plena autonomia da Polícia Militar nos Municípios, o que

também vale para a Polícia Civil e para o Poder Judiciário, que tem orçamento

próprio, autorizado por esta Casa. Há muitos servidores municipais cedidos à Polícia

Civil, nas delegacias, e ao Poder Judiciário, nos fóruns. Isso fere a plena autonomia

de atuação das Polícias Militar e Civil, da Justiça e do Ministério Público.

São questões em que o Estado tem de fazer-se mais forte, valorizar os

trabalhadores e dar exemplo de empregador para a iniciativa privada. Enquanto

empregador, o governo de Minas Gerais é uma lástima, nunca pode ser exemplo para

a iniciativa privada. Ainda temos pessoas ganhando menos de um salário mínimo,

seja na educação, seja na saúde, seja na defesa social. O quadro administrativo da

Polícia Civil ainda ganha um valor inferior ao salário mínimo.

É esse o quadro de desrespeito ao trabalhador de Minas Gerais. Ninguém melhor

do que a Polícia Militar para representar o Estado. Um servidor do Estado é a

presença deste em cada lugar. Temos a clareza e a convicção de que autonomia e

remuneração justa são indispensáveis, como o auxílio-periculosidade, que já foi

trabalhado nesta Casa. Portanto, registro a nossa solidariedade e o nosso empenho.

Logo após a reunião, iremos reunir-nos com o Líder do Governo, Deputado Mauri
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Torres.

Venho à tribuna para cobrar a realização de uma audiência requerida por este

Deputado há mais de um mês. O requerimento já foi votado, solicitando a presença

do Presidente da Codemig nesta Casa para prestar satisfação a respeito da Cidade

Administrativa, cuja construção foi prioridade para o governo. Em 15 meses foram

gastos em torno de R$1.500.000.000,00. No entanto, ninguém pode confirmar essa

cifra, porque falta transparência. A Codemig se iniciou como empresa de economia

mista, mas termina como empresa plenamente estatal. Qual foi o acordo com todos

os que investiram na Codemig? Não sabemos. O governo deve uma satisfação ao

Legislativo mineiro, porque é nosso dever, além de legislar, fiscalizar. Temos de ter

as informações precisas. De maneira arbitrária e autoritária, o governo retirou da

internet o “site” Transparência. A lei federal obriga todos os Municípios e governos de

Estado a manter disponíveis na internet todas as transações. Mas o governo retirou o

“site”.

Que explicação tem o governo para essa falta de transparência e esse desrespeito

com esta Casa? É importante termos acesso diário a esse banco de dados, que o

governo tirou do ar.

O que pedimos, então, Sr. Presidente, é a vinda aqui do Presidente da Codemig

para nos dar explicações sobre o custo real da Cidade Administrativa, a situação de

trabalho dos que já foram transferidos para lá e a dimensão do prejuízo causado pela

rachadura que agora compromete todo o piso da Cidade Administrativa, entre outras

coisas. Quem vai arcar com esse prejuízo? O próprio Governador disse que o

prejuízo é de pouco mais que R$1.500.000,00, como se esse valor, a ser gasto só na

troca do piso, fosse insignificante. E isso em uma obra inaugurada no mês de março,

mas que já está cheia de problemas.

Fizemos uma audiência pública nesta Casa para discutir a situação de todos os

trabalhadores que vão chegar, em torno de 20 mil. Ainda não foi para lá nem a quarta

parte, mas já se veem muitos problemas.

A visita era para ter sido feita no ano passado, o que, por boicote, não aconteceu.

Só foi possível fazer a visita neste ano e, nessa visita, feita já depois da inauguração,

com Secretarias em funcionamento, deparamos com inúmeras irregularidades, que
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implicam riscos. Qualquer vistoria do Corpo de Bombeiros feita ali certamente iria

interditar a Cidade Administrativa. Não tenho dúvida: seria interdição. Ao lado de

onde está a própria Secretaria de Planejamento e Gestão, há um fosso aberto, onde

ainda seria instalado o elevador, oferecendo risco aos trabalhadores e às

trabalhadoras da Cidade Administrativa, que ainda estão convivendo com a pintura do

refeitório, onde, no canto, se veem latas de tinta abertas, porque ainda está na fase

de acabamento. Quanto transtorno! E agora já se veem essas rachaduras lá.

Quem vai arcar com esse prejuízo? Novamente os servidores do Estado, que, em

todas as áreas, foram abandonados ao longo de sete anos? Só agora, ao término do

mandato, fazem-se tantas transformações: na área da educação, para as Polícias

Civil e Militar e para a própria Secretaria de Planejamento e Gestão. Tudo sendo feito

a toque de caixa. Tanto tempo teve o governo até mesmo para reestruturar as

carreiras e reparar as grandes injustiças que sofrem os servidores do Estado de

Minas Gerais, onde pessoas com 25 ou mesmo 30 anos de serviço aposentam-se

com R$600,00. Isso é uma vergonha, um absurdo. É essa a realidade que temos de

enxergar. Não podemos ser indiferentes com a situação desses trabalhadores e

dessas trabalhadoras que dedicaram toda a sua vida ao serviço público, ao Estado de

Minas Gerais. E este governo não reconheceu nem enxergou essas pessoas.

Não vamos abrir mão da vinda do Presidente da Codemig a esta Casa.

Não encerraremos este semestre sem a vinda do Presidente da Codemig aqui.

Esse requerimento foi votado há meses. Não temos condições de votar a LDO sem a

explicação do Presidente da Codemig a esta Assembleia. Uma obra em torno de

R$2.000.000.000,00 com tantos problemas é irresponsabilidade nossa, é omissão

nossa. A Assembleia Legislativa não pode ser omissa nessa questão. Da minha

parte, não serei omisso. A empresa responsável por tudo foi a Codemig. Ela e o

governo do Estado nos devem essa satisfação, pois temos respeito pelos

trabalhadores. Sr. Presidente, o próprio Presidente nos deve o cronograma, o

planejamento da transferência dos demais servidores para a Cidade Administrativa.

Foi acordado aqui, em audiência pública, que haveria um planejamento mais

arrojado, minucioso, até mesmo para dar condições às famílias de fazerem o seu

planejamento em relação à escola do seu filho, a creche, a estacionamento, enfim, a
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uma série de questões que devem ser adaptadas em médio prazo. Não temos ciência

desse planejamento do Estado em relação à transferência dos demais servidores

para a Cidade Administrativa.

Há muito tempo essa questão foi colocada. Na verdade, as grandes rachaduras que

apareceram lá são apenas uma gota d’água. Conto com a sensibilidade de V. Exa.

para viabilizar a vinda do Presidente da Codemig a esta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, que

preside os trabalhos nesta tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público que nos

acompanha pela TV Assembleia, queria fazer uma saudação muito especial aos

integrantes da PMMG que se fazem presentes a mais uma reunião. Além do

reconhecimento ao seu trabalho, isso nos traz ainda mais a segurança de que o

dever, de nossa parte, será cumprido integralmente, naquilo que os senhores e as

senhoras militares representam tão bem para Minas e que haveremos de conseguir e

conquistar.

Antes de iniciar a minha fala, concedo aparte ao digníssimo Deputado Sargento

Rodrigues, representante dos militares.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Agradeço muito ao companheiro

Deputado Duarte Bechir. Não poderia ausentar-me do Plenário sem antes dizer - e já

disse isso ao Secretário-Geral da Mesa - aos companheiros da PMMG que segunda-

feira, às 14 horas, faremos um grande acampamento, assunto que conhecemos bem.

Acampamento é algo que fazemos com muita propriedade. Ele será realizado aqui na

sede do Poder Legislativo. Portanto, Deputado Duarte Bechir, agradeço-lhe o aparte,

que será breve, pois V. Exa. precisa ocupar a tribuna para trazer à tona o assunto

que julgou importante. Gostaria de conclamar a todos os companheiros e

companheiras da PMMG. Na segunda-feira já teremos condições de votar essas

matérias. Precisaremos não apenas de 500 policiais ocupando as galerias, como

aconteceu ontem à noite. Queremos ter no mínimo 2 mil policiais acampados no

entorno do Poder Legislativo, para que os que ainda insistem na insensibilidade

quanto a essa matéria se toquem e tenham um pouco mais de sensibilidade.
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Portanto, faço um apelo aos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais:

segunda-feira teremos reunião extraordinária às 14 e às 20 horas, e iniciaremos um

acampamento a partir das 14 horas. Queremos ter 2 mil policiais no entorno desta

Casa para exercermos, de forma legítima, ordeira e democrática, pressão para que

os projetos sejam votados. Muito obrigado a V. Exa.

O Deputado Duarte Bechir* - Faço minhas as palavras de V. Exa., Deputado

Sargento Rodrigues, e quero reiterar a nossa fala na reunião de ontem à noite,

quando assumimos a responsabilidade de o PMN votar, na sua integralidade, em

favor dos militares. Ratifico a nossa posição aos presentes.

Senhoras e senhores, aqui estou também muito especialmente para falar que foi

criada, no ano passado, a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista do

Estado, da qual tenho muita honra de estar à frente. Junto comigo, o Deputado

Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa, é Vice-Presidente da Frente, e o

Deputado Rômulo Veneroso é Secretário. Entendemos que, desde o seu nascimento

até o presente momento, a Frente Parlamentar buscou a valorização desse

segmento, que é, sem dúvida alguma, o mais importante no crescimento e no

desenvolvimento da Nação. Quero trazer a experiência do ano passado, quando todo

o mundo enfrentou a crise econômica, e o comércio, através da sua sustentação e da

manutenção das portas abertas, suportou todo o peso da responsabilidade. Em

decorrência da queda do consumo e da diminuição do seu nível, o comércio abaixou

até seus preços para manter as portas abertas. Podemos afirmar com toda a

convicção que, se o Brasil fez o dever de casa ante a crise econômica mundial,

devemos muito ao comércio varejista.

Quando assumimos a Frente Parlamentar, sabíamos que os desafios seriam

enormes, imensos, mas temos tido a convicção do dever cumprido e da valorização

do comércio varejista. Vejamos alguns dos exemplos que queremos trazer ao

conhecimento de Minas Gerais, em especial do Plenário desta Casa.

Fomos convocados para estar em Carlos Chagas, onde uma enchente devastou

mais de 50% do comércio. O comércio foi invadido pelas chuvas, pela enxurrada,

pela enchente, danificando bens, tirando até mesmo a esperança de continuarem

com o comércio aberto. E lá estávamos eu e os Deputados Doutor Viana e Rômulo
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Veneroso, naquele momento, para conhecer a situação, trazer a discussão ao Estado

de Minas e, claro, resolver em parte o grave problema vivido pelos comerciantes de

Carlos Chagas. Voltamos de lá com fotos e relatos, fomos ao BDMG, Deputado

Doutor Viana, numa reunião com a diretoria, quando V. Exa. se fez mais uma vez

presente, buscando imediatamente o apoio para aquela cidade, que sofrera com essa

calamidade.

É uma pequena mostra do que hoje os comerciantes têm nesta Casa. Senhores

que me ouvem e me veem, companheiros da Casa, se puderem transformar o tempo

anterior nos dias atuais, verão que há uma disparidade muito grande entre produzir e

vender o bem.

Em relação à produção, quando se abre uma indústria, tanto para o Governador

quanto para o Prefeito, isso sempre é motivo de inauguração. Tem até banda de

música marcando o início das atividades da indústria que se instalou na cidade. É

justo que se faça uma grande comemoração, pois, além de gerar emprego, estará

trazendo divisas para aquela comunidade. Mas, em raríssimas ocasiões... Aliás, não

tenho visto, há muitos anos, um Prefeito ou um Governador fazerem uma festa

porque abriu uma loja a mais em uma cidade; buscar o apoio do comércio varejista

quando se dão prédios, imóveis, concessão de imposto e aluguéis para indústria. O

comércio varejista não tem um tratamento nem de perto próximo ao que é dado à

indústria. Os comerciantes pegam o que é produzido pelas indústrias e levam para

suas lojas. E o Prefeito e o Governador fazem festa para quem vai produzir, ficando o

ônus da venda, a responsabilidade, fica tão somente para os comerciantes, que não

têm do poder público nenhum tipo de incentivo para manterem suas portas abertas, a

fim de gerar emprego, renda, e trazer para aqui a responsabilidade. Não há isso.

Notamos que a indústria leva tudo o que se pode dar do poder público, enquanto o

comércio fica tão somente com a responsabilidade de venda.

Creio, Sr. Presidente, que a nossa luta em favor do comércio varejista, a nossa

Frente criada nesta Casa merece o devido respeito, o devido tratamento. É nesse

sentido que hoje estamos aqui também anunciando para Minas Gerais mais uma de

nossas atividades em favor do comércio varejista. Então faço, em parte, a leitura

desse nosso expediente. (- Lê:)
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“Requerimento ao Presidente da Casa para formação de comissão especial, a fim

de debater a regulamentação, no Estado, da Lei Complementar Federal n° 123, de

14/12/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de

Pequeno Porte. A Constituição Federal, em seus arts. 170 e 179, indica a

necessidade de uma política pública que assegure benefícios às pequenas empresas,

objetivando reduzir a desigualdade existente entre essas e as demais empresas. Ante

a determinação constitucional, foi editada, em 14/12/2006, a Lei Complementar nº

123, a qual institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno

Porte. A referida lei estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e

favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte no

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

especialmente no que se refere à apuração e ao recolhimento dos impostos e

contribuições desses entes, por meio de regime único de arrecadação, ao

cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e ao acesso a crédito e ao

mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos

poderes públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. A

elaboração de um projeto de lei regulamentando a Lei Complementar Federal nº

123/2006 vem ao encontro da necessidade de facilitar a vida dos empreendedores

mineiros por meio da normatização, no nosso Estado, da lei complementar que

dispensa tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e às empresas de

pequeno porte.

Ademais, segundo o § 1º do art. 77 da citada norma, a regulamentação pelo Estado

é imposição constante na própria norma federal.

“Art. 77 - Promulgada esta lei complementar, o comitê gestor expedirá, em 30

meses, as instruções que se fizerem necessárias à sua execução.

§ 1º - O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a

Secretaria da Receita Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

deverão editar, em um ano” - a partir de 2006 -, “as leis e demais atos necessários

para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e

favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte”.”

O que Minas Gerais fez ante essa determinação constitucional. (- Lê:)
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“É de nosso conhecimento que a antedita lei complementar já foi regulamentada em

vários Estados da Federação e em alguns Municípios, naquilo em que entenderam

que lhes era peculiar. Em nosso Estado de Minas Gerais, o Governador editou o

decreto.”

Quero fazer uma pausa. Quando se fala em decreto é porque esta Casa abriu mão

de sua atribuição. O decreto é um ato que cabe ao governo do Estado: quando não

há uma lei, ele edita o decreto. Esta Casa, abrindo mão de sua responsabilidade de

criar, estudar, discutir e debater uma lei, silenciou diante do decreto do governo do

Estado, que, em 30/10/2007, editou as normas que estão em uso até a presente data,

relacionadas com as pequenas empresas e as microempresas nas aquisições

públicas do Estado, claro que nos termos da Lei Complementar nº 123, de dezembro

de 2006.

Sr. Presidente, com as nossas assinaturas, nós, da Frente Parlamentar, solicitamos

a criação dessa comissão, pois entendemos que não podemos abrir mão de nossa

obrigação. Está certo que o Governador de Minas Gerais, em sua resolução, por meio

de decreto, tomou as providências. Mas Minas Gerais, pela sua grandeza, pela sua

história, pelo trabalho que esta Casa presta aos demais segmentos, não pode abrir

mão do seu direito de contribuir para as empresas de pequeno porte e as

microempresas e, acima de tudo, para o comércio varejista, que é o grande

responsável pela geração da maior parte dos empregos e da renda do Estado e do

Brasil. É o que tenho a dizer hoje. Agradeço a atenção.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, saúdo a nossa gloriosa PMMG, que lota hoje as galerias

desta Casa, com justas reivindicações para a sua classe. Quero adiantar o nosso

apoio, o nosso voto e a nossa defesa à Proposta de Emenda à Constituição nº 59 e

ao Projeto de Lei Complementar nº 61. Vamos trabalhar a matéria na nossa bancada,

porque entendemos que a segurança pública é de fundamental importância no dia a

dia da sociedade. Precisamos investir cada vez mais em Minas Gerais para termos

uma segurança pública efetiva, não só na criação dos títulos, mas principalmente na
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valorização do policial, na melhora das condições de trabalho e da remuneração

salarial.

Portanto, registro o nosso apoio ao pleito mais que justo da PMMG, por meio da

Proposta de Emenda nº 59 e do Projeto de Lei Complementar nº 61, que estão

tramitando nesta Casa.

Venho aqui também, Deputado Doutor Viana, para fazer um agradecimento

especial ao Ministro dos Transportes, Sr. Paulo Sérgio, ao nosso Presidente Lula, à

ex-Ministra Dilma Rousseff e ao Deputado Federal Virgílio Guimarães, pois juntos não

mediram esforços para atender diversos preitos nossos em todo o Estado de Minas

Gerais. Ainda ontem, conversando com Sebastião Donizete, Diretor do DNIT,

constatamos que um grande número de obras está sendo feito nas rodovias federais.

São R$6.000.000.000,00 em contratos só no Estado de Minas Gerais, para

recapeamento, reestruturação da malha viária federal. Portanto, agradeço ao Ministro

Paulo Sérgio, que, comigo e com o Deputado Virgílio Guimarães, esteve, no dia 2 de

julho, nas cidades de Montalvânia e Manga para assinar a ordem de serviço da

pavimentação asfáltica da BR-135, nos trechos de Manga a Montalvânia e de

Montalvânia até a divisa com a Bahia. Ficamos muito felizes porque o Ministro nos

garantiu que, até o mês de novembro deste ano, lançará os editais para

pavimentação do trecho Manga-Itacarambi. Por isso, é uma alegria imensa utilizar

esta tribuna hoje e fazer esses agradecimentos, pois essas obras, realmente, terão

um alto custo. Só nos trechos de Manga a Montalvânia e Montalvânia à divisa com a

Bahia, o investimento será de R$126.000.000,00. Fico muito feliz e muito grato

porque o Ministro atendeu nossas reivindicações, indo às cidades de Manga e

Montalvânia, comigo e com o Deputado Virgílio Guimarães, para assinar a ordem de

serviço e pôr fim às especulações, que eram muitas. Havia inclusive especulação de

pessoas que queriam aproveitar essas obras para fazerem promoção pessoal. Foi o

que, aliás, aconteceu no mês passado, quando algumas lideranças da região,

liderados pelo Prefeito de Manga e pelo Deputado Arlen Santiago, utilizando recursos

da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - Amans -, cometeram um

crime eleitoral flagrante, ao dizerem que aquelas obras eram fruto do trabalho e do

esforço deles, ou seja, tentaram mascarar e levar vantagem política, valendo-se, para
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isso, de uma obra pela qual o Deputado Virgílio Guimarães, o Presidente Lula, a

Ministra Dilma Rousseff e eu batalhamos. O Ministro esteve em Manga e em

Montalvânia e esclareceu que, de fato, sempre lutou para que essas obras fossem

iniciadas. Portanto, venho aqui, de público, agradecer ao Sr. Paulo Sérgio, Ministro

dos Transportes, a toda sua equipe e à direção do DNIT em Minas Gerais, e dizer-

lhes que continuaremos firmes na luta pelo segundo trecho dessa BR, de Manga a

Montalvânia, a fim de que o edital dessa obra seja lançado ainda este ano, conforme

prometeu o Ministro Paulo Sérgio. Também não poderia, neste momento, ao usar

esta tribuna, deixar de fazer um alerta ao governo, dizendo-lhe que as lideranças, os

produtores rurais e os agricultores familiares do Norte de Minas esperam, o mais

rápido possível, uma resposta no que se refere à sanção do Projeto de Lei nº

4.057/2009, subscrito pelo Deputado Gil Pereira, com apoio de toda a bancada do

Norte de Minas, e aprovado nesta Casa, no mês passado.

Precisamos que o Governador sancione o projeto de lei e acabe com essa angústia.

Nesta semana já vi movimentos contrários à sanção. O projeto é de fundamental

importância para dar sobrevida à nossa região, que agoniza com a falta de

investimento, precisa ser tratada de forma diferenciada, pois, ao longo do tempo,

sempre foi excluída pelos governos. É por isso que não podemos, neste momento tão

importante, novamente dar um passo atrás; é por isso que esperamos que o

Governador Anastasia sancione o mais rapidamente possível esse projeto de lei,

porque alguns movimentos já começam a trabalhar contra a sanção. Tivemos aqui

uma manifestação na segunda-feira, liderada pela Associação Mineira de Defesa do

Meio Ambiente, a Fundação SOS Mata Atlântica e o Projeto Manuelzão. Sobre esse

último, tão divulgado, participamos aqui de vários debates, inclusive discutindo a

revitalização do Rio São Francisco. Falou-se muito da revitalização. O governo

federal tem feito a sua parte, liberando R$500.000.000,00 para a construção da rede

de esgoto e de estação de tratamento em todas as cidades ribeirinhas do Estado de

Minas Gerais que fazem parta da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Vários

recursos já foram liberados. Muitas obras já estão em andamento e muitas ainda para

acontecer. Da mesma forma, cobramos aqui uma atitude mais firme do governo em

relação ao tratamento do esgoto sanitário de Belo Horizonte e da Região
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Metropolitana, que é jogado, sem tratamento, no Rio das Velhas e tem dado um

prejuízo imenso ao Rio São Francisco. Participamos aqui, aliás, de vários debates

sobre essa questão. O coordenador do Projeto Manuelzão, Apolo Heringer, afirmou,

com todas as letras, que em 2010 ele e o Governador Aécio iriam atravessar o rio a

nado, porque em 2010 ele estaria totalmente revitalizado. Mas não é essa a

informação que nos está chegando. As notícias são tristes, porque 50% do esgoto de

Belo Horizonte, sem tratamento, ainda está sendo jogado no Rio das Velhas. Por isso

queremos que o Governador Aécio Neves e o Apolo Heringer cumpram, de fato, essa

promessa de tomar banho no Rio das Velhas, a fim de sabermos como está a

qualidade da água daquele rio neste momento.

Quero também dizer que todo esse movimento visa exclusivamente deixar uma

região, o Norte de Minas Gerais, numa situação muito difícil. O Norte de Minas, que

tem mais de 50% de suas áreas preservadas, neste momento deveria receber vários

incentivos do governo. O povo do Norte de Minas, bem como seus produtores rurais,

não está querendo desmatar, ninguém está querendo acabar com a natureza no

Norte de Minas. Não é isso; queremos que a lei seja cumprida de forma geral, que a

mesma legislação que existe para o Norte de Minas seja aplicada no Triângulo

Mineiro e em outras regiões do Estado. Sabemos que as coisas não são bem assim.

Esses mesmos órgãos ambientais fecharam os olhos para o desmatamento no

Triângulo Mineiro, onde 97% já foi desmatado. Aliás, o agronegócio está bombando

lá. Agora querem transformar a nossa região em uma grande reserva ambiental,

confiscando as propriedades. Se, de fato, o governo quer transformar o Norte de

Minas numa grande reserva ecológica, ele tem de fazer por onde, tem de criar

políticas de incentivo ao produtor, indenizar as áreas, aprovar o projeto de lei de

minha autoria, do ecocrédito, que tramita nesta Casa, o qual propõe que as

propriedades que não foram desmatadas sejam ressarcidas para que os próprios

produtores sejam os fiscais de suas florestas e de suas reservas.

É muito fácil ficar defendendo o meio ambiente aqui em Belo Horizonte debaixo de

um ar-condicionado. Esses mesmos xiitas ambientalistas que estão aqui não

conhecem nada da realidade da região e nunca foram lá fazer uma palestra de

educação ambiental. É muito fácil ser ambientalista em Belo Horizonte, ganhando
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altos salários e fazendo a burocracia ambiental em suas Secretarias. Mas cadê o

combate aos incêndios? Cadê o combate ao desmatamento ilegal? A ilegalidade está

a todo vapor no Estado de Minas Gerais, e esse aparato não funciona, mas sabe

funcionar quando é para punir quem quer fazer, quem quer plantar de forma legal e

quem precisa e quer dar entrada em um processo para fazer um empreendimento. Aí,

sim, vem a morosidade, a picuinha, e não é para isso que precisamos de um meio

ambiente. Precisamos é de um meio ambiente organizado, de ter sustentabilidade,

mas para isso os órgãos têm de funcionar de verdade, não apenas na instalação da

indústria das multas, mas, de fato, no dia a dia, dando sua contribuição, tirando os

milhões e milhões de reais que estão no Fhidro e ninguém sabe para onde vai esse

dinheiro. Por que esses recursos não são reinvestidos nas regiões como o Norte de

Minas Gerais, na recuperação das nossas nascentes e na construção de barragens?

Não, o dinheiro fica mofando aqui. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro das multas

ambientais. Até a CPI que abrimos para investigar nesta Casa o governo conseguiu

derrubar.

Portanto, eis aqui a nossa indignação e a nossa esperança de que o Governador

sancione o projeto. Que a igualdade de condições seja, de fato, estabelecida em

Minas Gerais para todas as regiões. Não podemos tratar o Triângulo Mineiro de uma

forma e o Norte de Minas de outra. Se quisermos tratar o Norte de Minas de forma

diferenciada, o governo tem de pagar para isso; tem de indenizar os nossos

produtores; tem de resolver os problemas ambientais de fato, não apenas com

propaganda e movimentos como esse, querendo pôr na cabeça das pessoas que lá

no Norte de Minas só existe criminoso e gente querendo desmatar e acabar com

tudo. Não é isso. A verdade não é essa, é bem diferente. Se temos 56% de cobertura

vegetal na região é porque lá, sim, tem ambientalista de verdade. Lá há pessoas que

se preocupam com o meio ambiente.

Por outro lado, esses mesmos xiitas ambientais que acabaram com tudo no

Triângulo Mineiro, no Sul de Minas e na região central, que ficam aqui debaixo do ar-

condicionado querendo impor ordens e regras para as demais regiões do Estado,

deveriam trabalhar para que o meio ambiente dê uma resposta. Que os órgãos

ambientais deem uma resposta de forma efetiva a toda a sociedade. O Norte de
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Minas não quer desmatar e não quer acabar com os animais, como foi mostrado em

um panfleto na segunda-feira. Não é isso. Temos responsabilidade com o meio

ambiente, e a prova disso é que nossa região tem a maior cobertura vegetal do

Estado. O que queremos é uma política correta. Não podemos pagar o pato para o

desenvolvimento de outras regiões mais ricas do Estado. As regiões que desmataram

tudo têm de pagar o passivo e têm de dar a sua contribuição para as regiões que se

mantêm preservadas, porque essa região também precisa de gente para trabalhar,

para beber e comer. As pessoas também precisam sobreviver naquela região do

Estado tão esquecida pelo poder público. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, as

Sras. Deputadas, o público aqui presente e o que nos assiste pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, por repetidas vezes tenho feito uso desta tribuna sempre falando de

improviso. Hoje, vou me permitir fazer uma leitura da revista “Carta Capital” desta

semana, porque acredito que a peça traz uma abordagem extremamente séria e

correta. Para mim, essa é a melhor revista de informação semanal do nosso país, a

mais isenta e imparcial possível, mas que não se furta. Como veremos no editorial

escrito pelo jornalista Mino Carta nesta semana, ela não deixou de ter opinião própria

e de manifestá-la com muita propriedade.

A capa da revista traz a chamada “A mão de Lula”, que diz que o plebiscito vai se

confirmando e que o Presidente transfere voto acima do que muitos imaginavam.

Vamos lá, Sr. Presidente, ao editorial da revista “Carta Capital” desta semana. (- Lê:)

“Por que apoiamos Dilma? Resposta simples: porque escolhemos a candidatura

melhor. Guerrilheira, há quem diga, para definir Dilma Rousseff. Negativamente, está

claro. A verdade factual é outra, talvez a jovem Dilma tenha pensado em pegar em

armas, mas nunca chegou a tanto. A questão também é outra. ‘Carta Capital’

respeita, louva e admira quem se opôs à ditadura e, portanto, enfrentou riscos

vertiginosos, desde a censura e a prisão sem mandado, quando não sequestro por

janízaros à paisana, até a tortura e a morte.

O cidadão e a cidadã que se precipitam naquela definição da candidata de Lula, ou
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não perdem a oportunidade de exibir sua ignorância da história do País ou têm

saudades da ditadura. Quem sabe estivessem na Marcha da Família com Deus e

pela Liberdade há 46 anos, ou apreciem organizar manifestação similar nos dias de

hoje?

De todo modo, não é apenas por causa desse destemido passado de Dilma

Rousseff que “Carta Capital” declara aqui e agora apoio à sua candidatura. Vale

acentuar que neste mesmo espaço previmos a escolha do Presidente da República

ainda antes da sua reeleição, quando José Dirceu saiu da Chefia da Casa Civil e a

então Ministra de Minas e Energia o substituiu. E aqui, em ocasiões diversas,

esclareceu-se o porquê da previsão: a competência, a seriedade, a personalidade e a

lealdade a Lula daquela que viria a ser a candidata.

Essas inegáveis qualidades foram ainda mais evidentes na Casa Civil, onde os

alcances do titular naturalmente se expandem e pesam sobre a decisão de “Carta

Capital”. Em Dilma Rousseff enxergamos, sem a necessidade de binóculo, a

continuidade de um governo vitorioso e do governante mais popular da história do

Brasil, com largos méritos, que, em parte, transcedem a nítida e decisiva identificação

entre o Presidente e seu povo. Ninguém como Lula soube valer-se das

potencialidades gigantescas do País e vulgarizá-las com a retórica mais adequada,

sem se esquecer de um suave toque de senso de humor, sempre que as

circunstâncias o permitissem.

Sem ter ofendido e perseguido os privilegiados, a despeito dos vaticínios de alguns

entre eles, e da mídia praticamente em peso, quanto às consequências de um

governo que profetizaram milenarista, Lula deixa a Presidência com o País a atingir

índices de crescimento quase chineses e a diminuição do abismo que separa minoria

de maioria. Dono de uma política exterior de todo independente e de um prestígio

internacional sem precedentes, neste final de mandato, vinga o talento de um

estrategista político finíssimo, e a eleição caminha para o plebiscito, que a Oposição

se achava em condições de evitar.

Escolha certa, precisa, calculada, a de Lula, ao ungir Dilma e ao propor o confronto

com o governo tucano que o precedeu e do qual José Serra se torna, queira ou não,

o herdeiro. Carregar o PSDB é arrastar uma bola de ferro amarrada ao tornozelo,



____________________________________________________________________________
643

coisa de presidiário. Aí estão os tucanos, novos intérpretes do pensamento udenista.

Seria ofender a inteligência e as evidências sustentar que o ex-Governador paulista

partilha daqueles ideais. Não se livra, porém, da condição de tucano e como tal teria

de atuar. É enredado na trama espessa da herança e da imposição do plebiscito, vive

um momento de confusão, instável entre formas díspares e até conflitantes, ao

conduzir a campanha, de sorte a cometer erros grosseiros e a comprometer a sua

fama de “preparado”, como insiste em afirmar seu candidato a vice, Índio da Costa. E

não é que sonhavam com Aécio...

Reconhecemos em Dilma Rousseff a candidata mais qualificada e entendemos com

injunção deste momento, em que oficialmente o confronto se abre, a clara definição

da nossa preferência. Nada inventamos: é da praxe da mídia mais desenvolvida do

mundo tomar partido na ocasião certa, sem implicar postura ideológica ou partidária.

Hoje apoiamos a candidatura de Dilma Rousseff com a mesma disposição com que

o fizemos em 2002 e em 2006 a favor de Lula. Apesar das críticas ao governo que

não hesitamos em formular desde então, não nos arrependemos por essa escolha.

Temos a certeza de que não nos arrependeremos agora.”

Sr. Presidente, esse é o editorial da revista “Carta Capital”, como afirmamos, do

nosso ponto de vista a melhor revista de informação do Brasil. E que tem a coragem

e a transparência de vir a público em um editorial, que acabo de ler, corajoso para

manifestar novamente a sua opinião.

Como foi dito aqui, é praxe na mídia internacional, na mídia séria, não infelizmente

essa mídia cinzenta que temos aqui no Brasil, posicionar-se de forma aberta e

transparente em editoriais e não ficar plantando matérias e manipulando informação

para tentar formar opinião, sem assumir publicamente qual a sua posição em uma ou

em outra ocasião. Portanto, os nossos parabéns à “Carta Capital”. Esperamos que

esse exemplo seja seguido por muitas outras revistas, jornais e TVs do País. Que

todos caminhem para uma postura de cobertura séria e isenta como faz a “Carta

Capital”!

Finalmente, Sr. Presidente, quero aproveitar os minutos que me restam para me

remeter à minha querida Paracatu, minha cidade natal, onde tenho a minha principal

base eleitoral. Estamos assistindo em Paracatu a um momento preciosíssimo.
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Paracatu vem crescendo com índice superior ao de Minas Gerais e ao do Brasil. Está

realmente vivendo um momento muito bom do ponto de vista econômico.

Mas temos sempre dito que é fundamental planejar o desenvolvimento sustentável

de Paracatu para fazer face ao fim da mineração de ouro em particular, que tem hoje

um grande impacto na economia local e que aponta para mais 30 anos de

exploração.

Em Minas Gerais, no Brasil e no mundo já vimos muitas outras cidades que,

esgotada a sua reserva mineral, entram em processo franco de declínio econômico e

social. Não queremos ver isso ocorrer em Paracatu. Portanto, estamos participando

ativamente de um processo capitaneado pela Agência de Desenvolvimento

Sustentável de Paracatu, que é a construção do plano de desenvolvimento

sustentável da cidade para os próximos 20 anos.

Fazemos aqui um apelo. Conclamamos todas as lideranças da cidade, lideranças

econômicas, classistas, religiosas, educacionais ou populares, a se aproximarem

desse esforço de construção coletiva, de reflexão sobre o estágio atual e sobre o

destino da nossa querida Paracatu.

Queremos conclamar principalmente as lideranças políticas, Prefeito, Vereadores e

as demais lideranças, que assumam o seu papel responsável entendendo que nada

mais importante para Paracatu neste momento e nos próximos anos do que planejar

os destinos da cidade pela ótica da sustentabilidade.

Nos próximos meses ocorrerão as plenárias populares nos bairros de Paracatu,

com a participação dos diversos segmentos e setores da sociedade. Eles debaterão o

ponto de vista, a visão e a demanda da sociedade nesse processo, apontando para

um futuro sustentável da nossa querida Paracatu. Esperamos que seu povo, animado

pelas suas lideranças, assuma seu destino. Estaremos presentes nessa construção.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª
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Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.473/2010, da

Comissão de Administração Pública, 6.474/2010, da Comissão de Saúde, e

6.475/2010, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104

do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 18ª Reunião

Ordinária, em 7/7/2010, dos Requerimentos nºs 6.423/2010, da Comissão de

Segurança Pública, com a Emenda nº 1, e 6.438 a 6.440/2010, do Deputado Wander

Borges; de Cultura - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 7/7/2010, dos

Requerimentos nºs 6.325/2010, da Comissão de Turismo, e 6.363/2010, do Deputado

Wander Borges; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 6ª Reunião

Extraordinária, em 7/7/2010, dos Requerimentos nºs 6.027/2010, do Deputado

Wander Borges, e 6.214 e 6.215/2010, do Deputado Weliton Prado; de Segurança

Pública - aprovação, na 21ª Reunião Extraordinária, em 7/7/2010, dos Requerimentos

nºs 6.414/2010, do Deputado Weliton Prado, 6.436/2010, do Deputado Carlin Moura,

e 6.449/2010, da Comissão de Direitos Humanos; de Transporte - aprovação, na 12ª

Reunião Ordinária, em 7/7/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.171/2010, do Deputado

Sávio Souza Cruz, na forma do Substitutivo nº 1, e 4.355/2010, do Deputado Tiago

Ulisses, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 6.359/2010, do Deputado

Célio Moreira, 6.435/2010, do Deputado Carlin Moura, e 6.451 e 6.452/2010, da

Comissão de Participação Popular; e de Turismo - aprovação, na 9ª Reunião

Ordinária, em 7/7/2010, do Projeto de Lei nº 4.475/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, e dos Requerimentos nºs 6.249 e 6.275/2010, do Deputado Ruy Muniz,

6.258/2010, do Deputado Neider Moreira, 6.260/2010, do Deputado Jayro Lessa,

6.272/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, 6.303/2010, do Deputado Ademir Lucas,
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6.313/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 6.444/2010, do Deputado Gustavo

Valadares (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento das Comissões de Meio Ambiente e de

Participação Popular solicitando à Prefeitura Municipal de Sabará informações sobre

as áreas onde se situam a Mata do Inferno e o empreendimento imobiliário adjacente,

cujos empreendedores são a União Rio Empreendimentos S. A. e a Construtora

Líder, esclarecendo se estão localizados na zona rural do Município ou se já houve

parcelamento do solo dessas áreas, caso se trate de zona urbana, e se houve o

estabelecimento de condicionantes no processo de parcelamento e quais foram. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Gustavo Valadares solicitando que o Projeto de Lei

Complementar nº 61/2010 seja distribuído somente à Comissão de Segurança

Pública para parecer sobre emendas apresentadas em Plenário em 1º turno e para

parecer em 2º turno como comissão exclusiva de mérito. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento nº 5.006/2009, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

encaminhado à Supram Leste Mineiro pedido de cópia integral do Processo de

Licenciamento Ambiental para instalação das Pequenas Centrais Hidrelétricas de

Retiro, Pirapetinga, Cachoeira da Fumaça e Boa Vista, todas no Município de

Coroaci. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicados os Requerimentos nºs

5.007 e 5.008/2009. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 5.006/2009 na forma

do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 5.041/2009, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja

encaminhado ao Coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio

Ambiente das Comarcas do Alto São Francisco pedido de informações sobre as
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providências que a força-tarefa constituída pelo Ministério Público Federal, pelo

Ministério Público Estadual e pelos órgãos ambientais adotou em relação à

mineração no Município de Pains. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº

5.041/2009 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 5.261/2009, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação

Popular, solicitando seja encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de

providências com vistas ao levantamento e à fiscalização de curtumes e outros

empreendimentos industriais nas Microbacias dos Córregos Liso, Sapé e Coolapa,

em São Sebastião do Paraíso, e ao envio dos laudos e dos relatórios resultantes da

fiscalização a essas Comissões. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 5.261/2009 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento nº 5.315/2009, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja

encaminhado ao Copam pedido de providências para que encaminhe a essa

Comissão relatório de cumprimento das condicionantes ambientais estabelecidas nos

licenciamentos ambientais aprovados nos últimos quatro anos, no qual sejam

inseridos os temas que menciona. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 5.315/2009 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento nº 5.449/2010, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre as

providências tomadas por essa Secretaria em consequência de denúncias de fugas

na cadeia pública de Várzea da Palma encaminhadas pelo Poder Judiciário local. A

Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento nº 6.248/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja

encaminhado à Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam - pedido para que

informe quais são os critérios de aplicação da Deliberação Normativa do Conselho

Estadual de Política Ambiental - Copam - nº 58, de 28/11/2002, no tocante a

licenciamento corretivo; quais são os empreendimentos dos quais se exige o

mencionado licenciamento e quais são os empreendimentos em relação aos quais se

realizou procedimento relacionado com o mesmo licenciamento. Em votação, o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº

6.248/2010 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 6.273/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre a

indicação do critério temporal e geográfico que norteia a aplicação da Deliberação

Normativa nº 58, de 2002, da Copam, no tocante a licenciamento corretivo, o rol dos

empreendimentos sujeitos à apresentação do referido licenciamento e os

empreendimentos que já foram notificados. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 6.273/2010 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 12, às 14 e às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/7/2010

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Almir Paraca, Luiz Humberto Carneiro e Carlos Gomes (substituindo o Deputado
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Sávio Souza Cruz, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.994/2008 na forma do vencido em

1º turno, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gil Pereira). Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 4.529/2010, que recebeu parecer por sua aprovação

com a Emenda nº 1. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 6.226, 6.324, 6.419 e 6.422/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater os efeitos da Recomendação Conjunta

01/2010, de 9 de junho de 2010, do Ministério Público do Estado, referente à Lei nº

10.257, de 2001, que versa acerca das diretrizes gerais da política urbana; Carlos

Gomes (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

municipalização do licenciamento ambiental, bem como a gestão ambiental na

Região Metropolitana de Belo Horizonte; seja encaminhado à Secretaria Estadual de

Meio Ambiente pedido de providências para que sejam promovidos, nas diversas

regiões do Estado, eventos sobre a municipalização do licenciamento ambiental e

sobre gestão ambiental, com o objetivo de capacitar lideranças e gestores

municipais.Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

7/7/2010

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Célio Moreira, Padre João e Sebastião Costa, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 4.720, 4.724, 4.730/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.723, 4.734/2010

(Deputado Delvito Alves); 4.725, 4.727, 4.735/2010 (Deputado Gilberto Abramo);

4.722, 4.729/2010 (Deputado Padre João); 4.718, 4.719, 4.731, 4.733/2010

(Deputado Chico Uejo); 4.721, 4.728/2010 (Deputado Célio Moreira); 4.717, 4.726 e

4.732/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão dos pareceres do relator,

Deputado Chico Uejo, que concluem pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.687 e 4.699/2010, este com a Emenda nº 1, no

1º turno, o Presidente defere pedidos de vista do Deputado Padre João. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser

realizada no dia 8/7/2010, às 10 horas, para apreciar os pareceres do relator sobre os

Projetos de Lei nºs 4.687 e 4.699/2010, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Ademir Lucas - Fábio Avelar.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.614/2010

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Wander Borges, objetiva declarar

de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São Pedro,

com sede no Município de Araxá.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado, para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.614/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São Pedro, com sede no Município

de Araxá, entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade desenvolver

atividades carnavalescas, promovendo o resgate da cultura e da arte.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve atividades visando à

difusão de ideias, elementos da cultura, tradições e hábitos sociais, ligados às festas

momescas e à promoção de mecanismos para a formação e a integração da

comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio entre as pessoas. Além

disso, firma convênios com o poder público, a iniciativa privada e outras sociedades

ou entidades congêneres, para concretizar seus fins.

Por sua iniciativa representar um importante instrumento para a preservação da

cultura local, é justo conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.614/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.615/2010

Mesa da Assembleia

Relatório
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De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução nº 4.615/2010 dispõe

sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

Aprovado no 1° turno, na forma original, o projeto foi distribuído à Mesa da

Assembleia para, nos termos do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno, receber

parecer para o 2° turno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Os aspectos formais da proposição em tela já foram devidamente analisados no 1º

turno, quando concluímos pela inexistência de impropriedade que comprometesse

sua aprovação.

Em relação ao mérito da proposição, é fundamental ressaltar a importância de um

processo de planejamento que defina os meios para atingir os objetivos almejados de

forma eficiente e segura. Esses meios estão delineados no projeto do Direcionamento

Estratégico, que resultou do processo de planejamento para o período de 2010 a

2020, iniciado no segundo semestre do ano passado.

De acordo com a proposição, a missão deste Parlamento consiste em “exercer a

representação e promover a participação da sociedade na elaboração das leis

estaduais e na avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento do Estado de

Minas Gerais”.

Com base nessa missão, foi estabelecida a meta a ser atingida pela Assembleia até

o final da próxima década: “ser reconhecida como o poder do cidadão na construção

de uma sociedade melhor”.

Ressalte-se que o grande objetivo dos esforços a serem envidados não é apenas

que o Parlamento mineiro continue desempenhando de forma destacada seu papel

no cenário político e seu dever constitucional, mas também que o cidadão tenha a

certeza de que pode contar com a Assembleia como espaço no qual poderá

apresentar suas demandas e anseios para estes sejam incluídos na formação da

agenda política e na formulação de políticas públicas.

Para que se chegue a esse resultado, foram selecionados cinco compromissos que
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o Parlamento assume com o povo mineiro e que correspondem às ideias

fundamentais pelas quais a Casa deve pautar sua atuação. Passemos à análise de

cada um deles.

O primeiro compromisso aponta para a promoção de maior participação da

sociedade por meio de instrumentos que possibilitem a manifestação de suas

demandas. Vale dizer que, ao lado da representação, a participação da sociedade na

agenda política é hoje reconhecida como condição indispensável à qualidade da

definição de preferências, bem como do debate e da deliberação pública. O

aperfeiçoamento de mecanismos de interlocução entre cidadãos e representantes

eleitos visa diminuir a assimetria informacional entre esses atores, tornando mais

plurais as fontes de informação e transformando o Poder Legislativo em espaço

privilegiado de processamento e de expressão das demandas populares. Diante

disso, com vistas a promover o exercício da representação com participação da

sociedade, a Assembleia se compromete a ampliar e aprimorar as práticas de

interlocução, tornando o processo legislativo mais legítimo. O desafio que se coloca é

aprimorar o processo de decisão e deliberação política, com foco no desenvolvimento

e na incorporação de novas tecnologias de informação e comunicação, essencial

para o aprofundamento da ordem democrática.

O compromisso seguinte prevê a consideração dos interesses da sociedade como

insumo imprescindível à produção de leis de qualidade. Nos últimos anos, os canais

de interação da Assembleia com a sociedade e os demais poderes públicos vêm

produzindo efeitos marcantes no processo legislativo, influenciando as normas que

regem a vida do Estado e tornando as leis mais efetivas. Com vistas a aprimorar o

retorno às demandas da sociedade, a Assembleia se propõe a captar melhor as

aspirações individuais e coletivas e ampliar os mecanismos de construção das leis.

Pretende, também, aprimorar as formas de divulgação e compreensão do conteúdo

das leis estaduais, facilitando seu acesso e compreensão pelos cidadãos.

Em seguida, temos como terceiro compromisso a participação ativa na formulação

de políticas públicas que visem à redução das desigualdades regionais, à melhoria

dos indicadores sociais e ao desenvolvimento sustentável do Estado. Na última

década, a Assembleia tem se destacado na construção coletiva de políticas públicas
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de forma compartilhada por parlamentares, governo e sociedade. Contribui, assim,

para a formação de arranjos amplos e democráticos, envolvendo os diversos

segmentos do poder público e da sociedade na formulação e na análise das

estratégias de desenvolvimento do Estado. Portanto, essas ações legislativas,

mesmo sem ter desdobramento normativo, muito contribuem para a formulação de

políticas públicas. Para consolidar-se como centro de referência na formulação de

políticas públicas e estratégias de desenvolvimento, a Assembleia se empenhará em

aprimorar e ampliar os mecanismos de construção coletiva de políticas públicas,

incluindo a definição de prioridades e a avaliação crítica de opções propostas.

O quarto compromisso constante na proposição prevê a avaliação das políticas

públicas implementadas pelo Poder Executivo com base nas metas estabelecidas e

nos resultados alcançados, bem como na observância dos princípios da legalidade,

legitimidade, moralidade, economicidade e razoabilidade. Importa ressaltar que a

tarefa de fiscalizar constitui uma das competências precípuas do Poder Legislativo,

juntamente com as funções de legislar e representar. Nos últimos anos, essa função

tem assumido crescente relevância em face do fortalecimento do papel do Poder

Executivo na formulação e execução de políticas púbicas. Nesse contexto, tem sido

cada vez mais importante pautar a ação de fiscalização e controle pela

responsabilização com foco em resultados, a fim de propiciar a melhoria da gestão

pública. Com vistas ao aprimoramento do exercício de sua função fiscalizadora, a

Assembleia deverá ampliar a participação popular na avaliação de políticas públicas e

fornecer informações relevantes, sintéticas e atualizadas sobre a eficiência e os

benefícios das ações do governo. A proposta é que sejam monitorados resultados

concretos, que se traduzam em melhorias reais para a sociedade.

O último compromisso tem como norte a atuação institucional pautada pela ética,

austeridade, transparência e eficiência administrativa. Tem sido crescente a pressão

da sociedade e de agências de controle externo para que a administração pública

amplie sua capacidade gerencial e adote políticas que visem maior eficiência, eficácia

e transparência no uso de recursos. No caso do Legislativo, essa pressão é agravada

pela visão do cidadão comum de que esse Poder estaria prestando poucos serviços à

sociedade, o que faz com que sua legitimidade seja contestada. A Assembleia
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reafirma a intenção de garantir uma gestão eficiente e aprimorar o controle e a

qualidade do gasto. Com isso, objetiva-se que o cidadão a reconheça como sua

aliada e passe a confiar nela como instituição ética, transparente e austera.

Assim, a partir dos elementos constantes na missão, na visão de futuro e nos

compromissos estabelecidos para o Poder Legislativo mineiro, foram definidas as

linhas de ação estratégicas que balizam a elaboração da carteira de projetos que

permitirá o acompanhamento de suas ações, a aferição dos resultados alcançados e

a adoção de medidas de correção de rumo.

Para tanto, não basta que seja aprovada esta proposição, pois é fundamental para

o êxito da empreitada a participação e o comprometimento de cada um dos agentes

que integram o Parlamento mineiro, seja na qualidade de um de seus membros,

eleitos diretamente pelo povo, seja na de servidor integrante do Quadro de Pessoal,

independentemente da natureza do posto de trabalho que ocupe. Importa dizer que

nenhum órgão integrante da estrutura organizacional desta Casa, seja da área de

assessoramento direto aos parlamentares, seja da área administrativa, poderá

desempenhar suas atribuições de forma isolada, pois a integração das equipes

revela-se como fator crucial para o alcance dos resultados propostos.

Um aspecto do processo é que, além da atenção voltada para a obtenção dos

resultados constantes nas carteiras de projetos, a aferição dos efeitos da atuação

deste Poder no exercício de sua missão fiscalizadora será o norte de suas atividades,

que deverão pautar-se por uma conduta ética e transparente e pela gestão austera de

recursos públicos. Com isso, ao atuar com base nos compromissos assumidos por

meio da aprovação do projeto em análise, a Assembleia de Minas estará

diuturnamente prestando contas de suas atividades ao cidadão mineiro.

Propomos, enfim, para que a proposição em análise atenda a todos os requisitos

para sua aprovação, que se altere o parágrafo único do art. 10, com o objetivo de

compatibilizá-lo com o disposto no art. 6º, pois é atribuída competência à Mesa

Diretora para definição, a cada biênio, das prioridades para implementação do

Direcionamento Estratégico e da respectiva Carteira de Projetos. Logo, caberá a esse

órgão a escolha dos agentes responsáveis pela gestão dos projetos.

Diante do exposto, temos a segurança de afirmar que a adoção do instrumento de
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planejamento ora proposto nos oferecerá os meios para que cheguemos ao ano de

2020 com o orgulho de termos a Assembleia Legislativa que o povo mineiro almeja.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.615/2010 no 2º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 10 a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

Parágrafo único - Os servidores responsáveis pelo desempenho da função de

Gestor de Projeto serão designados pela Mesa Diretora e serão subordinados

tecnicamente ao Diretor de Planejamento e Coordenação, nos termos dos arts. 8º e

9º desta resolução.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso à Rádio Musirama pelos 30 anos de sua fundação (Requerimento nº

6.241/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Escola Estadual Sagrada Família pelos 25 anos de sua

criação (Requerimento nº 6.242/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Colégio Presbiteriano de Governador Valadares pelos 66

anos de sua fundação (Requerimento nº 6.243/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Henrique Duque por sua reeleição para o cargo de

Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (Requerimento nº 6.250/2010, do

Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Paulo Cesar Marcondes Pedrosa pelo lançamento da

pedra fundamental do Clube de Lazer Paraíso Verde (Requerimento nº 6.259/2010,

do Deputado Neider Moreira);
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de congratulações com o Sr. Sérgio Antônio de Resende, Desembargador do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pelo exímio trabalho realizado no

exercício da Presidência dessa Corte (Requerimento nº 6.271/2010, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Fundação Gorceix pelos 50 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.274/2010, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Irmão Dino Giradelli por sua dedicação à direção do

Colégio São José, de Pouso Alegre, bem como com o Sr. Giovanni Marques Santos

por sua posse no cargo de Diretor do referido Colégio (Requerimento nº 6.302/2010,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Athos Vieira de Andrade, ex-Deputado Estadual e

Federal, ocorrido em 8/6/2010 (Requerimento nº 6.314/2010, do Deputado José

Henrique);

de congratulações com a Fundação José Fernandes de Araújo pelos 30 anos de

sua fundação (Requerimento nº 6.338/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de

Letras, ocorrido em 14/6/2010, nesta Capital (Requerimento nº 6.341/2010, do

Deputado Sávio Souza Cruz);

de aplauso aos Srs. Márcio Oliveira Castro e José Olegário de Oliveira, Delegados

de Polícia, e Amilton Eustáquio Félix, Inspetor de Polícia, e à Sra. Regina Coeli

Coutinho, Escrivã de Polícia, por sua atuação na prisão de acusados de participação

em grupo de extermínio em São José da Lapa (Requerimento nº 6.352/2010, da

Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso aos policiais militares da 19ª Cia. TM, do 16º Batalhão de Polícia Militar,

que participaram da ação policial que culminou na prisão de traficantes e na

apreensão de grande carga de drogas na Pedreira Prado Lopes, nesta Capital

(Requerimento nº 6.388/2010, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, do Batalhão de Rondas Táticas

Metropolitanas - Rotam - por sua participação na apreensão de grande quantidade de

drogas e munição na Pedreira Prado Lopes, nesta Capital (Requerimento nº

6.392/2010, da Comissão de Segurança Pública);
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de aplauso aos policiais que menciona, do 3º Pel. da 58ª Cia. do 35º BPM pela

perseguição que culminou na apreensão de três indivíduos, bem como de drogas e

armas (Requerimento nº 6.393/2010, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Sgt. PM Júlio César dos Santos, lotado no Batalhão de Rondas

Táticas Metropolitanas - Rotam -, pelo ato de bravura ao intervir, estando à paisana e

de folga, no assalto que ocorria em uma locadora de vídeos da Região Oeste de Belo

Horizonte (Requerimento nº 6.395/2010, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, do Batalhão de Rondas Táticas

Metropolitanas - Rotam - pela apreensão realizada em Betim de dois veículos

roubados e com chassis adulterados, 71 quilos de drogas, dinheiro supostamente

proveniente do tráfico e pistola 40 de uso restrito da polícia (Requerimento nº

6.396/2010, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Programa Chumbo Grosso da Rede Vitoriosa de Uberlândia, afiliada

ao SBT, por seu 10º aniversário e pela grande audiência na região (Requerimento nº

6.397/2010, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Padre João; discursos dos Deputados Padre João,

Lafayette de Andrada e Sargento Rodrigues; votação do requerimento; aprovação;

verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;

prejudicialidade do requerimento - Questões de ordem - Inexistência de quórum para

a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 236/2007, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite; o Projeto de

Resolução nº 4.615/2010 e o Projeto de Lei nº 4.350/2010, apreciados na

extraordinária realizada hoje, pela manhã; e o Projeto de Lei nº 4.641/2010, por não

estarem preenchidos os pressupostos processuais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que a Proposta de Emenda à

Constituição nº 61/2010 seja apreciada em último lugar entre as matérias em fase de

votação. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, apenas para esclarecer, estamos pedindo

que seja apreciada em último lugar a proposta de emenda à Constituição. Essa

alteração da Constituição prejudica, no nosso entendimento, os servidores públicos

do Estado, sobretudo e diretamente os profissionais da educação. Por isso queremos

passá-la ao último lugar e pedimos que votem favoravelmente a este requerimento.

Há poucos dias, ficamos aqui até às 3 horas da manhã votando projeto que, a

nosso ver, estava ajudando todos os trabalhadores em educação. De repente fomos

surpreendidos por posição do governo que quebra acordo firmado há muito tempo.
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Desde 2004, havia compromisso do governo em relação ao plano de carreira, que

define com clareza os critérios de movimentação: a escolaridade e o tempo de

serviço. A escolaridade é automática, ou seja, se o servidor faz curso, movimenta-se

na carreira em relação ao grau ou ao nível. Agora, quanto ao tempo de serviço, esse

critério seria regulamentado em 36 meses, o que depois foi reafirmado em decreto.

Entretanto esses 36 meses venceram agora, e, no dia 30/6/2010, deveria haver

publicação regulamentando esse posicionamento, de forma que, em agosto, todos os

profissionais seriam reposicionados, até recebendo diferença em seu salário - o setor

administrativo não recebe esse reposicionamento há 11 anos, e outros setores não o

recebem há 7 anos. Então houve mais um golpe do governo sobre os profissionais

em educação, o que é grave. Ninguém é obrigado a assumir compromisso. O

governo poderia ter questionado esse reposicionamento durante 36 meses, mas

agora, no momento de garanti-lo aos profissionais, quer adiar tudo para o ano que

vem?

Votamos um projeto, e o governo queria que a vigência da lei fosse em março. Com

muita luta, trouxemos a vigência para janeiro. No requerimento, estamos falando da

PEC da educação. Esta, na verdade, permite que os integrantes da carreira de

educação, no Poder Executivo, sejam remunerados por meio de subsídios. Significa

que não poderão ter as gratificações. Isso é legitimar o corte de todas as

gratificações. Queremos que esse projeto seja apreciado ao final, porque temos de

avançar nas discussões. Não há consenso; não há acordo. Discordamos, de fato,

desse projeto, por isso queremos que ele seja apreciado por fim.

Temos problemas ainda em relação à educação. Quando se pensava que havia

avançado, de repente veio uma rasteira prejudicando os trabalhadores e

trabalhadoras da educação. Eles saíram daqui comemorando, de certa forma, uma

meia conquista, pois a maioria das emendas foi derrubada. Apenas duas delas foram

incorporadas ao projeto que hoje já é lei, enquanto as outras foram rejeitadas. Eles

tinham essa expectativa em relação à carreira com o reposicionamento, mas agora o

governo publica que isso não acontecerá mais. Isso é um desrespeito com os

trabalhadores e as trabalhadoras da educação. Portanto, é importante votar esse

requerimento que joga para o fim a apreciação dessa PEC.
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Queremos uma reconsideração urgente do governo. Na verdade, quem precisa de

um reposicionamento quanto a esse assunto é o governo, que tem de ser político em

relação a essa decisão. Eles ficaram 36 meses nessa expectativa e agora, na hora da

implementação, escutam do governo que isso será adiado por mais seis meses, será

jogado para o ano que vem. Qual será o governo no ano que vem? Assim é muito

fácil, e haverá uma série de votações aqui jogando tudo para o ano que vem. Penso

que foi uma maneira de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que esta

proíbe o gestor público de funcionar, por exemplo, com a votação e sanção de

qualquer projeto ou lei que mexa na estrutura de carreiras. Então foi apreciado antes.

Não será agora, mas, como não puderam deixar para fazer isso em dezembro, no

final do governo, foi feito antes para vigorar no ano que vem.

Nesse sentido, esperamos que todos os Deputados votem favoravelmente a esse

requerimento. Esperamos que a base do governo esteja aqui, inclusive para votar

esse requerimento jogando a proposta de emenda à Constituição para o final. Assim,

poderemos aprofundar e compreender também a consequência dessa proposta, que

é colocar uma ferramenta na mão do Judiciário para reconhecer a legitimidade do que

já foi feito aqui, as conquistas adquiridas há tanto tempo, e que elas sejam agora

derrubadas, cortadas e não incorporadas no salário.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos favoravelmente a esse requerimento, pela

importância de apreciar a Proposta de Emenda Constitucional nº 61/2010 no final.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminho

favoravelmente ao requerimento do Deputado Padre João, não pelo mérito, mas

porque estamos percebendo aqui a ausência de número regimental para que seja

votada a proposta de emenda à Constituição. E, ao contrário do que disse aqui o

eminente Deputado Padre João, com o máximo respeito que tenho por ele, acho

importantíssimo votarmos logo essa proposta, que reestrutura a carreira da educação

no Estado de Minas Gerais e permitirá esse grande avanço que votamos nesta

Assembleia Legislativa.

É preciso relembrar que, há cerca de 15 dias, votamos aqui um projeto de lei que
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modifica totalmente a carreira da educação, dando um ganho fantástico para a

carreira das professoras. Bem disse aqui o Deputado que me antecedeu: há quase 15

anos não havia um aumento na carreira da educação. É verdade, mas, com o projeto

que aprovamos há cerca de 15 dias, o salário-base de um professor vai pular de

R$350,00 para R$1.310,00 se a opção for pela carga horária de 24 horas semanais -

vejam o ganho -; se a opção for pela carga horária de 30 horas semanais, o ganho

será ainda maior, pulando para R$1.680,00. É passo gigantesco na carreira da

educação. Isso se refere ao salário inicial, ao salário-base, não ao teto, como diziam.

O salário do início da carreira de professor vai passar a ser de R$1.680,00, se optar

pela carga horária de 30 horas semanais.

Portanto, Presidente, é importantíssimo votarmos essa proposta de emenda à

Constituição o mais rapidamente possível, porque ela dignifica o professor no Estado

de Minas Gerais, complementando o projeto de lei que aprovamos. Aliás, tenho

recebido centenas de “e-mails” de professores do interior em que aplaudem o

governo por nos ter encaminhado esse projeto e a Assembleia por ter aprovado essa

nova lei, que reestrutura a carreira da educação. Em nenhum Estado, houve tão

grande avanço. Reconhecemos que temos de aumentar ainda mais, sem dúvida, mas

nunca houve ganho para a educação tão gigantesco como esse conseguido com a lei

que aprovamos há cerca de 15 dias.

Para concluir, encaminho favoravelmente ao requerimento do Deputado Padre

João, vendo que não há quórum para a votação dessa proposta de emenda à

Constituição, mas entendo que é importantíssimo que a votemos logo, para que os

professores de Minas Gerais estejam tranquilos de que, a partir de janeiro, terão

vencimento básico de R$1.680,00 para a carga horária de 30 horas semanais.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Encaminho favoravelmente, entendendo que,

neste momento, como está posta a votação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 61, é preciso suspendermos a reunião, para entendimentos. Sou, portanto,

favorável ao requerimento.
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Mas quero fazer apelo aos meus colegas Deputados e às minhas colegas

Deputadas, porque estamos novamente com as galerias lotadas de policiais militares,

entre praças e oficiais, que se fazem presentes nesta noite, dia 7 de julho. Em

primeiro lugar, desejo boa noite a todos os companheiros e a todas as companheiras

que aqui estão. É bom que o público que nos assiste saiba que, neste momento, há

duas proposições que interessam grandemente à Polícia Militar de Minas Gerais, a

Proposta de Emenda à Constituição nº 59 e o Projeto de Lei Complementar no 61, por

cuja votação os militares aguardam ansiosamente. Cumprimento todos os policiais e

os bombeiros militares presentes, Presidente, na pessoa do Cap. Ronan Muniz, que

está na galeria a minha direita, com sua esposa, Ten. Kévia, e seus três filhos, que

vieram acompanhar esta reunião.

Sr. Presidente, sabendo da coerência e da sensatez de V. Exa., renovo o

encaminhamento favorável ao requerimento. Logo após V. Exa. submeter o

requerimento a votação, pedirei a palavra, pela ordem. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação, mas há para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação do

requerimento de inversão de pauta sem efeito e o declara prejudicado.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados, dando sequência à

minha fala, quero dizer da importância, neste momento, de buscar convergência.

Aproveito a presença do Líder do Bloco da Oposição, Deputado Padre João, para que
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possamos, junto ao Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, buscar entendimento

para votarmos as matérias que estão na pauta. Hoje, pela manhã, nas galerias desta

Casa, estavam presentes cerca de 400 policiais militares e, agora à noite, há cerca de

500 policiais, que vieram de diversas partes do Estado. Eles compareceram a esta

Casa de forma educada e ordeira, mas estão ansiosos e aguardam a votação da

Proposta de Emenda Constitucional nº 59 e do Projeto de Lei Complementar nº 61.

Como conhecemos esta Casa, que normalmente precisa buscar o entendimento para

que as matérias sejam votadas, faço esse apelo ao Deputado Mauri Torres, Líder do

Governo, e ao Deputado Padre João, Líder do Bloco de Oposição desta Casa, o qual

congrega PT, PMDB e PCdoB. Então, é importante que também avance a Oposição,

já que temos alguns projetos em votação. Precisamos avançar na pauta, de modo a

permitir que se encerre a discussão da Proposta de Emenda Constitucional nº 59 e

do Projeto de Lei Complementar nº 61. Encerrando a discussão, avançaríamos em

mais uma etapa e permitiríamos, se for o caso, na data de amanhã, quinta-feira, pela

manhã, quando teremos reuniões às 9 e às 14 horas, que esses projetos pudessem,

aliás, ser votados, em Plenário. A ansiedade é enorme, e os policiais estão

aguardando essa votação. Dizia, quando fui interrompido pelo Deputado Doutor

Viana, que temos o exemplo do Cap. Ronan Muniz e da Ten. Kévia, cujos três filhos

vieram aqui e estão nas galerias aguardando o posicionamento deste Parlamento. É

necessário que os Deputados tenham sensibilidade, pois, afinal de contas, não

podemos apenas fazer o discurso de que a Polícia Militar de Minas Gerais é

patrimônio do povo de Minas e, na prática, não termos sensibilidade para com os

policiais militares do Estado. Então é necessário que gastemos um pouco mais de

tempo. Poderemos, aliás, suspender a reunião, Deputado Doutor Viana, a fim de

buscarmos entendimento. O Deputado Gustavo Corrêa, logo que chegou ao Plenário

e olhou para as galerias, disse: “Deputado, estou, de certa forma, constrangido por

não avançarmos nesses projetos e votá-los, já que há aqui pais de família que

aguardam o posicionamento desta Casa”. Então é importante que tenhamos

sensibilidade e que esses projetos possam avançar. Já estamos com o projeto em

votação. Precisamos saber no que podemos avançar em relação aos projetos. Há

projetos dos Deputados Célio Moreira, Inácio Franco e João Leite. Espero que
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possamos avançar um pouco mais nessa pauta. Penso, Deputado Mauri Torres, Líder

do Governo, e Deputado Padre João, que representa o Bloco PT-PMDB-PCdoB, que

podemos suspender esta reunião por alguns minutos e buscar entendimento. Não

podemos deixar que cerca de 500 policiais militares que se deslocaram de várias

partes do Estado retornem novamente a esta Casa e vejam que a pauta não anda. O

Projeto de Lei Complementar nº 60, da Polícia Civil, foi votado em dois dias, em

Plenário. Votamos na segunda-feira e na terça-feira. Houve uma votação expressiva,

pois foram 47 votos a favor, na segunda votação, e 58 votos a favor, na primeira

votação. Não é possível que continuemos a deixar os companheiros da Polícia Militar

virem à Assembleia Legislativa, sem que ela e seus Deputados e Deputadas

correspondam a sua expectativa. Então, Deputado Doutor Viana, Presidente desta

reunião, encerro as minhas palavras fazendo um apelo para que V. Exa. suspenda a

reunião a fim de nos reunirmos com o Líder do Governo e o Líder da Oposição,

Deputado Padre João, neste momento, a fim de buscarmos entendimento e, quem

sabe, avançarmos um pouco mais nessa pauta. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, fiz minha inscrição para concordar com

as palavras do Deputado Sargento Rodrigues. Nos últimos dias, tivemos a honra e o

privilégio de ser procurados por policiais militares, que pediram o nosso apoio à

categoria. Poucas vezes tivemos as galerias tão cheias e tão bem representadas

como está acontecendo hoje. Este Deputado, também do PTB, demonstra respeito e

apoio incondicional à causa dos policiais militares. Sr. Presidente, nós, que estamos

em Plenário com o nosso Líder, Deputado Mauri Torres, solicitamos-lhe que seja feito

um esforço - ainda que tenhamos de ficar até mais tarde aqui - para chegarmos a um

entendimento. Devemos aproveitar a presença dos policiais militares nas galerias, a

fim de não sacrificá-los, porque, se tiverem de voltar mais vezes a esta Casa,

sacrificaremos também a sociedade. Sr. Presidente, ao fazer esta questão de ordem,

peço-lhe isso, encarecidamente. Ao mesmo tempo, coloco-me à disposição, com os

demais colegas que aqui se encontram, para avançarmos o mais rapidamente

possível. Se isso não puder ser feito hoje, que seja feito na reunião extraordinária

convocada para amanhã, pela manhã. Se os entendimentos forem feitos hoje,

sairemos daqui satisfeitos, porque poderemos acelerar a votação dessas duas
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matérias tão importantes para a categoria dos policiais militares. Obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, prezados

colegas, quero saudar todos os valorosos policiais militares aqui presentes, orgulho

de Minas Gerais, pertencentes a uma corporação cuja história se confunde com a

própria história de Minas Gerais, especialmente no que diz respeito à vocação para a

liberdade, para a ordem do povo mineiro. Registro o meu total empenho, o meu

compromisso permanente, que não é de agora, mas de sempre, desde que cheguei a

esta Casa. Digo mais: tive a honra de receber a medalha Alferes Tiradentes, a maior

honraria da Polícia Militar, quando era Prefeito de Divinópolis. Quando buscamos

viver num país livre, com ordem e progresso - “slogan” da nossa Bandeira -, não

podemos alcançar esse objetivo sem valorizar a nossa gloriosa Polícia Militar, as

forças de segurança. Devemos fazer isso com respeito, com atitude, e não com mera

teoria ou demagogia. É preciso saber reconhecer, na luta desses bravos soldados, o

compromisso permanente com Minas Gerais. Acima de tudo, precisamos deles.

Então, quando precisam de nós, devemos estar aqui para votar as matérias de

interesse da classe. Disse de manhã e insisto: vocês podem contar conosco,

estaremos prontos para defender a aprovação dos projetos. Faremos isso com a

consciência muito tranquila de que é preciso valorizar a nossa Polícia Militar.

Faremos isso da mesma forma como nos empenhamos na valorização da Polícia

Civil. Estivemos aqui buscando construir entendimentos. Aprovamos o Projeto de Lei

Complementar nº 60. Antes, aprovamos a proposta de emenda à Constituição que

garantiu a carreira jurídica para a Polícia Civil. Agora, votaremos alguns ganhos que

irão ser consolidados no futuro. Não podemos esquecer isso. Essa tarefa irá requerer

vigilância permanente, a fim de que, no futuro, possamos, a cada dia mais, ter uma

Polícia Militar bem preparada, porque é assim que ela procura ser no dia a dia. Muitas

vezes, tem sido uma polícia gloriosa, mas sem a justa remuneração. Ao longo do

atual governo houve avanços. Vocês são testemunhas de que o governo Aécio Neves

se empenhou na valorização dos nossos policiais, na melhor estruturação da Polícia

Militar. Mas temos de avançar mais. Dizia que devíamos ter o cuidado, ao aprovar

esse projeto, de não estabelecer conflitos nem invasão de competências. Isso está
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esclarecido. Temos de valorizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de

Bombeiros e os Agentes Penitenciários. Todas as forças de segurança merecem o

devido respeito e têm de ser valorizadas. Não há que falar em invasão de

competência. Temos de somar, para que tenhamos segurança pública boa para

todos. Da mesma maneira votamos aqui a favor dos nossos professores. É bom se

lembrarem disso, porque andaram inventando mentiras. Não só votamos, mas nós,

da base do governo, abrimos novamente o diálogo com o governo, quando havia uma

greve que parecia não ter mais fim e que trazia sofrimento para o professor, para a

família e para o aluno. Empenhamo-nos não só em abrir o diálogo, mas também em

buscar um projeto que melhorasse a vida da categoria. Sabemos que temos muito a

avançar nessa questão. Não resolvemos todos os problemas, mas houve ganhos,

fruto de trabalho que uniu todos nós. Votamos a favor dos nossos professores e dos

nossos policiais civis e votaremos a favor dos nossos policiais militares. Podem ter

como certo o nosso compromisso. Como Líder da Maioria, deixo claro que a base do

governo está com vocês, está com a Polícia Militar, procurando construir o

entendimento. Alguém pode dizer que 100% dos Deputados deveriam estar aqui. Em

primeiro lugar, é preciso construir o entendimento. Um único Deputado que quiser

obstruir o processo de votação poderá fazê-lo. Os senhores são conhecedores das

regras do direito e sabem disso. Um único Deputado que quiser obstruir tem artifícios

suficientes para fazê-lo durante semanas. Estamos às vésperas do recesso, portanto

precisamos construir o entendimento. Encerro minhas palavras dizendo que, por

parte da Maioria, queremos o entendimento, queremos o diálogo e queremos aprovar

um projeto que valorize nossos policiais militares. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje a gloriosa Polícia

Militar nos enche de orgulho com sua presença. Ela é garantia de tranquilidade em

Minas Gerais. Certamente repousa sobre seus ombros a coragem, a tenacidade e o

comprometimento, o que nos dá o direito de dizer que Minas Gerais é um Estado, do

ponto de vista da segurança, dos melhores do Brasil. Nós, da Bancada do Partido da

Mobilização Nacional - PMN -, nos orgulhamos de termos espelhado os

encaminhamentos do nosso partido no Alferes Tiradentes. Este é nosso grande

trunfo, nossa bandeira. Certamente nos cabe, nesta noite, dizer aos senhores que se
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fazem presentes que o processo legislativo compreende alguns atos que

normalmente parecem perda de tempo. Algumas reuniões preparatórias têm de

acontecer, porque, assim, encaminharemos as matérias àquelas reuniões que serão

as definitivas. Digo isso porque sei que alguns vieram de distância superior a 300km

e estão aqui hoje buscando mais que um direito, uma obrigação do Estado, que tem

de rever o que os policiais militares têm e o que ainda não lhes foi dado.

Agradecemos muito ao governo do Estado o envio da proposta a esta Casa. Para que

os senhores tenham o exato conhecimento da situação, está sendo feito diálogo para

encaminhamento mais rápido da apreciação do projeto que diz respeito à Polícia

Militar. Está sendo construído esse entendimento. Os senhores não estão vendo a

casa cheia ou todas as cadeiras lotadas, o que pode dar a impressão de que alguns

membros desta Casa não têm o mesmo carinho e comprometimento com a polícia.

Longe disso. Aqui votamos por bancada. Se um membro de uma bancada se faz

presente, automaticamente os demais membros daquela bancada não precisam estar

na Casa. O Deputado Wander Borges, do PSB, está ao nosso lado, representando os

demais Deputados. Gostaria de deixar isso bem claro, porque os senhores não

imaginam o sentimento e a responsabilidade que temos ao votar alguma coisa que é

direito da Polícia Militar. Não podemos deixar que a história repita capítulos de anos

passados, quando foi preciso até mesmo derramamento de sangue para que

conquistassem as vitórias a que a Polícia Militar tem direito. Queria fazer esse

encaminhamento para que, ao retornarem às casas dos senhores, no caminho, não

busquem entre os ausentes alguém que não se fez presente e tentem culpar algum

ou alguns que não estiveram presentes na reunião de hoje. Isso é muito comum no

Parlamento, que trabalha por representatividade. Representatividade significa que um

Deputado representa um grupo. Esta reunião e a de hoje cedo, quando as galerias

estavam cheias, foram todas bem-aproveitadas, e estamos caminhando para o

entendimento. Assim, mais uma vez, gostaria de esclarecer, de forma transparente e

sucinta, que nós, do PMN, temos a convicção de que o projeto ora em estudo nesta

Casa traz justiça, valor e dignidade ao policial, que muitas vezes dá sua própria vida

para a nossa segurança. Aceitem o comprometimento do PMN de trabalhar unido em

busca do que os senhores merecem. Certamente o governo de Minas dará um passo
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importante com a aprovação do projeto nesta Casa, valorizando a carreira, que é

espinhosa, mas que é de uma tenacidade e grandeza que poucos sabem medir. Só

quem veste a farda e luta sabe o que é ser militar e trabalhar para a nossa

segurança. Recebam os nossos cumprimentos, a nossa solidariedade e a nossa

presença na aprovação do projeto. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Deputados

e Deputadas desta Casa, como Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública,

gostaria de dizer que temos percorrido o Estado e visitamos as 18 regiões integradas

de segurança pública. Em todas as audiências públicas, tivemos a presença efetiva

da Polícia Militar, que tem dado sua contribuição e discutido, principalmente, a

questão da Polícia Comunitária. Estamos vendo o avanço da Polícia de Minas em

assumir a Polícia Comunitária e seu espírito. Cito a presença das mulheres, pois há

várias policiais militares presentes aqui. Lembro-me da Cel. Luciene, primeira mulher

a ocupar esse espaço. A importância da mulher como profissional de segurança, ao

lado dos policiais, dando sua contribuição. Estou presente e faço questão de

acompanhar de perto as discussões, o que considero papel desta Casa.

Cumprimento esta Casa por abrir este espaço, que é nossa obrigação. Ao mesmo

tempo, é um orgulho para a Assembleia de Minas estar sempre com as portas

abertas para a participação efetiva das categorias da sociedade civil. Esse é nosso

verdadeiro papel e nossa obrigação. Minas é referência nacional de participação

popular. Quando chegam os projetos, o debate entre parlamentares das bancadas da

Situação e da Oposição faz parte do verdadeiro papel deste Parlamento, inclusive

ouvindo as categorias. No caso, estão presentes os policiais e as policiais militares. A

presença dos senhores e das senhoras nesta Casa demonstra sua organização na

discussão dos seus direitos, nos questionamentos. Este é o verdadeiro papel desta

Casa: abrir espaço para esta discussão democrática. Temos participado efetivamente

e queremos construir juntos. Estamos abertos para defender o que de fato for

benefício para a categoria, pensando também, com certeza, no bem comum do nosso

Estado, nos interesses da segurança pública para a construção de cultura da paz.

Queremos deixar isso registrado. Estamos participando efetivamente das discussões

para construir, o mais rápido possível, um consenso, um acordo ou pelo menos uma



____________________________________________________________________________
671

situação em que cada um se posicione livremente diante destas reivindicações da

categoria, que tem contribuído efetivamente, como eu disse, para a construção da

nossa cultura da paz neste Estado.

O Deputado Gil Pereira - Em meu nome e em nome do PP, também só tenho de

louvar a PMMG, as policiais e os policiais que realmente dão segurança a este

Estado. Ficamos orgulhosos quando vamos a outros Estados da Federação e

ouvimos os policiais dizerem que realmente a PMMG é a melhor polícia dos 26

Estados da Federação e do Distrito Federal. Ficamos orgulhosos porque realmente é

emblemático para nosso Estado saber que a Polícia Militar dá essa segurança, essa

tranquilidade para nossos filhos e para a sociedade como um todo. Sei que, nesses

anos do governo Aécio Neves e do nosso Governador Antonio Anastasia, com a

participação da Assembleia, ambos sempre procuraram entendimento. Sei que aqui

estão representadas todas as regiões do Estado; agora mesmo encontrei dois

Sargentos da nossa querida Montes Claros. Cada vez mais a segurança está

aumentando, e a insegurança está diminuindo em nossa região e em nossa cidade.

Não só lá, mas no Triângulo, na Zona da Mata, nas Vertentes, no Sul e na região

central vemos sempre, cada vez mais, não só o aparelhamento mas o belo trabalho

da Polícia Militar. Vocês podem ter certeza disso e podem dormir tranquilos, podem

falar para suas famílias, para seus amigos, para os outros membros da corporação

que todos nós, sem exceção, que fazemos parte da base do Governador Antonio

Anastasia, temos a convicção de que votaremos o projeto em benefício da Polícia

Militar. Votaremos porque vocês merecem nosso respeito, nosso carinho e, acima de

tudo, merecem a dignidade e a tranquilidade que a carreira deve dar a vocês.

Finalizando, podem contar com meu apoio e também com as bancadas do

Governador e do PP. Parabéns. Estamos juntos com vocês. Um abraço.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputada Ana Maria Resende,

Srs. Deputados, militares que se encontram nas galerias, caríssimos amigos, é

necessário fazermos reflexão nestes encaminhamentos quanto à pauta de hoje.

Gostaria de iniciar dizendo que, todas as vezes que tenho o prazer de dirigir a palavra

à nossa Polícia Militar de Minas Gerais, faço questão de dizer que temos, com

certeza, a melhor polícia do Brasil, pelo conceito, pelo respeito e por tudo que a
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Polícia Militar tem construído no Estado de Minas Gerais. Também é importante dizer

que, ao lado dela, próxima a ela, temos também a nossa Polícia Civil, que

ultimamente tem dado demonstrações inequívocas de sua competência ao buscar a

elucidação desse fato que está em todos os nossos jornais: o caso Bruno. Quero

destacar nossa preocupação e nosso interesse em buscar o entendimento, como

fizemos no Projeto de Lei Complementar nº 60, do qual tive a oportunidade de ser

relator, apresentando sete emendas, das quais cinco fizeram parte integrante de todo

o parecer já sancionado pelo próprio Governador. Agora há pouco, retirei uma

emenda à Proposta de Emenda Constitucional nº 61. Vou apresentá-la amanhã na

Comissão Especial destinada a tratar dessa importante matéria dos militares. Tenho

certeza absoluta - devo dizer a todos os militares que aqui se encontram - de que

esta Casa sempre pode responder à altura, sempre pode estar presente nas decisões

maiores e principalmente nas matérias importantes para a segurança do nosso

Estado. E nessa esteira de pensamento, é importante dizer que verificamos a falta de

quórum, mas todos nós, Deputados, conforme as manifestações, teremos uma

participação efetiva na discussão e aprofundamento dos textos, mesmo que haja

divergência, tanto da Oposição, quanto da Situação, e faremos os encaminhamentos

necessários para que, num futuro próximo, dentro de poucos dias, tenhamos o

mesmo êxito que tivemos no caso da Polícia Civil do nosso Estado. Quero destacar,

Sr. Presidente, nosso entusiasmo também com a proposta do Governador, tratando e

respeitando nossa Polícia Militar, com os anseios e tradições históricas que tem a

nossa Minas Gerais. E dessa mesma forma, temos a certeza absoluta de que o

Parlamento mineiro irá apreciar, em dias próximos, essa importantes matérias que os

senhores aguardam. Com certeza o Plenário da Assembleia Legislativa dará uma

resposta a todos. Na esteira desse pensamento, Sr. Presidente, vejo que essas

matérias são de valor importantíssimo e, encerrando a discussão da PEC, com

certeza poderemos tratar efetivamente a matéria e dar a resposta a todos os militares

que aqui se encontram. A Assembleia jamais se furtará a esse compromisso com

toda a família da Polícia Militar.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, conduzir os trabalhos sempre de forma

responsável tem sido nosso compromisso e nosso procedimento nesta Casa. A
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proposta de emenda à Constituição foi discutida antes de tramitar, pelo respeito que

temos para com os militares, suas entidades e seus representantes. O Bloco PT-

PMDB-PCdoB os recebeu. Fizemos reunião no Plenarinho IV. Lá foi dito que existem

algumas questões a serem mais aprofundadas. Quando o projeto de lei

complementar foi apreciado na própria Comissão de Constituição e Justiça, fizemos

também a mesma ponderação. Nunca o PT votou contra os trabalhadores, mas

queremos ter consciência de que a votação favorecerá, de fato, a todos os

trabalhadores e a todas as trabalhadoras. Neste ano, tivemos discussão semelhante

em projeto do Tribunal de Justiça. Defendemos que, antes dos Desembargadores,

temos de enxergar os Oficiais de Justiça e aqueles que, com sol ou chuva, fazem seu

trabalho árduo. Nunca fugimos do debate. Eu disse aos representantes que não

resolve forçar tramitação corrida, sem debate, pois, ao chegar a Plenário, o projeto

fica agarrado. Na verdade, todos os presentes perceberam que sequer tivemos

quórum para votar um projeto simples, um requerimento. Chamo a atenção para o

fato de que, às vezes, pode ser enganação. Para votar o projeto de lei complementar,

é preciso termos aqui 39 Deputados. Não se pode confundir a falta de condições para

votar com má vontade. Isso não é verdade. Para aprovarmos a proposta de emenda

à Constituição, são necessários 48 votos favoráveis. Se houver 55 ou 60 Deputados

presentes para apreciar proposta de emenda à Constituição, isso pode ser um risco,

pois, repito, são necessários 48 votos favoráveis. Não temos quórum. Para a reunião

funcionar, é preciso haver, no mínimo, 26 Deputados. Aqui estamos para discutir,

abertos a aprofundar. Estamos buscando o entendimento no Bloco e também com

outros Deputados da base do governo, pois alguns deles estão confusos, não têm

clareza do projeto como um todo, tanto do projeto de lei complementar quanto da

proposta de emenda à Constituição. Decidimos fazer esforço e amanhã nos

reuniremos com as Lideranças do governo e da Oposição, para construir

entendimento. Pelo clima do Plenário, dificilmente haverá quórum amanhã de manhã,

Deputado Sargento Rodrigues. É engano dizer que podem vir amanhã porque a

chance de votar é grande. Esses projetos são votados por meio do painel eletrônico,

diferentemente de outros. Exigem quórum qualificado, com votação diferenciada.

Amanhã, com o Líder do Governo, buscaremos a construção de entendimento. Esse



____________________________________________________________________________
674

é nosso compromisso, mas ressalto que não há quórum sequer para a continuidade

dos trabalhos.

O Sr. Presidente - Exatamente. Só para complementar a explicação do Deputado

Padre João, a Presidência informa a todos os policiais que precisamos de quórum

qualificado para votarmos a proposta de emenda à Constituição, ou seja, precisamos

que 48 Deputados votem “sim”. Isso não quer dizer que deve haver 48 Deputados

presentes, e sim que precisamos de 48 votos a favor. Já para aprovar o projeto de lei

complementar, precisa-se de 39 votos favoráveis, que também é uma quantidade

razoável. Isso é para vocês entenderem, mas, dentro de pouco tempo, entraremos

em entendimentos e teremos uma quantidade suficiente de Deputados para a

votação tanto do projeto de lei complementar quanto da proposta de emenda à

Constituição.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, uma vez que

permaneceu na ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 8, às 9 horas, nos termos do edital

de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do

dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Vanderlei Miranda; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.004/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Questões de ordem -
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Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues

- Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

- Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, são duas observações: na primeira,
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quero parabenizar a Polícia Civil pela forma como tem conduzido e descoberto os

crimes mais complexos na nossa Minas Gerais. Gostaria de parabenizar o Marco

Antônio, Chefe da segurança, o Dr. Gustavo, Superintendente, e, principalmente, o

Dr. Edson Moreira. Ontem mesmo, conversando com algumas pessoas do Rio de

Janeiro, elas manifestaram a vontade de levar o Edson Moreira para ser Secretário

de Segurança desse Estado, para tentar descobrir uma enorme quantidade de crimes

insolúveis que lá ocorreram. Na outra, quero dizer que, hoje, o Cel. Franklin estará

em Manga, às 10 horas, cumprindo o cronograma de melhoria da segurança, o qual

tem sido feito pelo governo Aécio-Anastasia em Minas Gerais. Trata-se da instalação

de uma companhia naquela região, bastante isolada pela falta de estradas

adequadas, melhorando ainda mais a segurança pública daquela cidade. Gostaria de

dizer que somos entusiastas da Polícia Militar de Minas Gerais. Sou filiado à União

dos Militares e estamos aqui prontos para votar favoravelmente aos anseios da

Polícia Militar. Para finalizar, Presidente, gostaria de dizer que ficamos estarrecidos

com a notícia veiculada hoje no jornal “Hoje em Dia”, a respeito de um projeto que

estava para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso

Nacional. O projeto isentaria paulatinamente os aposentados do Brasil, que sofrem

tanto com o fator previdenciário e que, para conseguirem aumento de 7,7%, tiveram

que fazer uma mobilização nacional. O Palácio do Planalto enviou para o Congresso

duas pessoas para tirar esse projeto de pauta, entre eles o Deputado Federal Virgílio

Guimarães, mineiro. Gostaríamos de transmitir essa informação aos aposentados,

assim como transmitiremos qualquer informação a respeito de todos os projetos e

ações praticadas contra eles em Minas Gerais. Estamos prontos, Sr. Presidente, para

votar o projeto da Polícia Militar.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

3.004 e 3.056/2009 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.004/2009, do Deputado Inácio Franco,
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que dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 15.018, de 15/1/2004, que obriga as

instituições que menciona a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas

equipadas com detector de metais. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.004/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, caso V. Exa. venha a encerrar a

reunião, gostaria de pedir a palavra pela ordem, para fazer esclarecimentos às

galerias, aos policiais que estão aqui, a fim de que possam compreender a nossa

dinâmica. Sr. Presidente, mais uma vez agradecemos a presença dos nossos

policiais militares nas galerias. A pauta começa a andar, o que é um bom sinal.

Renovamos o apelo ao Deputado Padre João, Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB e

aos demais líderes desta Casa. Solicito, ainda, o empenho do Deputado Mauri

Torres, Líder do Governo. Queremos a compreensão dos demais Deputados do

PMDB e do PT para que a pauta possa avançar e para que possamos votar a

Proposta de Emenda à Constituição nº 59 e os Projetos de Lei Complementar nºs 51

e 62. O pessoal que nos acompanha nas galerias pede essa aprovação. O Projeto de

Lei Complementar nº 62 trata das carreiras dos grupos de atividades jurídicas do

Poder Executivo, e os companheiros presentes nas galerias pedem a sua aprovação.

São três projetos que exigem quórum qualificado para votação. Gostaríamos que a

Oposição buscasse entendimento com o Líder do Governo. Ontem, fizemos um apelo

ao Deputado Padre João, e ele se comprometeu a fazer isso. Pelo menos

parcialmente, avançamos na votação de alguns projetos. Esperamos que os

entendimentos continuem, porque o pessoal da Polícia Militar está presente, voltará

às 14 horas e estará aqui quantas vezes essa pauta for chamada, seja pela manhã,

seja pela tarde, seja pela noite. Esses policiais vêm de várias partes do Estado, estão

madrugando aqui, ficam até à noite e esperam uma resposta desta Casa, esperam

que as matérias sejam votadas. Aliás, é bom que os companheiros presentes nas

galerias compreendam o trabalho que estamos fazendo. Há permanentemente busca
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de entendimento entre os líderes. Deixo um apelo especial aos Deputados do PMDB

e do PT e ao Deputado Carlin Moura, do PCdoB, para que possamos buscar um

entendimento o mais brevemente possível. A Proposta de Emenda à Constituição nº

59 já está com a discussão encerrada e em processo de votação. Se for possível,

antes de V. Exa. Encerrar esta reunião, há a opção de suspendê-la para a busca de

entendimento.

O Sr. Presidente - Deputado Sargento Rodrigues, a Presidência irá convocar

reuniões extraordinárias para segunda-feira à tarde e à noite, caso a votação não

ocorra hoje. Assim, desde o primeiro dia da semana que vem, buscaremos condições

para a votação dessas proposições.

O Deputado Weliton Prado - Parabenizo todos os policiais presentes pela luta.

Ontem estive em Matosinhos, onde participamos de um debate. Agradeço o convite.

Lá fizemos a prestação de contas do trabalho da Assembleia Legislativa a convite do

Dr. Brandão e do Alisson. Foi muito produtivo. Discutimos diversos temas, inclusive a

situação da segurança pública, que é uma grande preocupação da população.

Reclamaram do efetivo e da falta de estrutura da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Realizamos um amplo debate. Agradeço o convite. Tratamos da questão do ICMS da

conta de energia elétrica, que, em Minas Gerais, chega a 42%. Reclamaram também

da qualidade da água de Matozinhos. Solicitaremos à agência reguladora, criada a

partir de uma luta nossa, responsável pela fiscalização da Copasa, que proceda a um

estudo da qualidade da água em Matozinhos. Foi discutida também a questão do

tratamento de esgoto, que não há depois da linha férrea, em um determinado bairro,

mas esse serviço é cobrado, e isso não pode ser feito. Encaminharemos todas essas

denúncias à agência reguladora. Discutimos também a situação dos servidores

públicos da educação. O projeto, votado na Casa recentemente, para criação de um

subsídio, não atende aos interesses dos servidores; então a luta tem de continuar; a

mobilização é fundamental. Estamos comprometidos a colher as demandas. Um

comerciante local disse que a Cemig queria cobrar dele R$35.000,00 por ter

problemas permanentes de queda de energia. O grande problema de Matozinhos diz

respeito à queda de energia. Aliás, empresários estão saindo dessa cidade e indo

para outras próximas por falta de condições e de estrutura, incluindo-se a questão da
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energia elétrica. Para solucionar esse problema, a Cemig pretendia cobrar desses

comerciantes e empresários postes e a instalação de um novo equipamento, para

que não haja mais problema de energia; mas isso é responsabilidade dela.

Encaminharemos todas essas denúncias relativas à Cemig, à Copasa, ao

funcionalismo e à improbidade. No passado, foram para a cidade recursos para a

execução de obras, como as da rodoviária, mas elas não foram executadas. Gostaria

de dizer também que, na pauta de hoje, há um projeto enviado pelo Governador, cujo

original é da nossa autoria, que reduz o ICMS do álcool combustível. Essa foi uma

grande luta nossa na Assembleia Legislativa. O ICMS do álcool do nosso Estado é

um dos mais altos do País, e isso é uma grande injustiça com o setor. Em Minas

Gerais, há um grande número de usinas. O setor está crescendo e gera emprego e

renda de forma sustentável e se preocupa com a questão ambiental. Essa é uma

evolução do setor. Em Minas Gerais, todo o setor está preocupado com meio

ambiente. Infelizmente, isso é uma grande injustiça, pois não temos como concorrer

com os Estados vizinhos, como Goiás, onde o ICMS é mais baixo. Em São Paulo, o

ICMS é de 12%, e aqui é cobrado o dobro desse valor. Há uma grande sonegação do

ICMS sobre o álcool em nosso Estado, pois não compensa para o consumidor

abastecer o seu veículo com álcool, já que o valor do ICMS é muito alto. Temos de

fazer justiça a esse setor e temos de nos preocupar com os consumidores. Em São

Paulo, quando da redução de ICMS, muitos ficaram preocupados com a redução da

arrecadação, mas o que aconteceu? A arrecadação subiu de forma considerável, pois

houve redução na sonegação. O projeto, do jeito que está, será um avanço:

reduziremos o ICMS do álcool. Infelizmente, haverá aumento da gasolina, que

realmente não atende a ninguém, para fazer a compensação. Poderíamos avançar

muito mais se o ICMS fosse reduzido para 15% ou 12%. Tenho certeza de que isso

aumentaria de forma significativa a arrecadação do Estado. Esse é o Projeto de Lei nº

1, que apresentei logo que se encerrou a posse dos Deputados nesta legislatura, no

Plenário. Fui para a fila do protocolo pessoalmente, onde permaneci das 15 horas até

às 8 horas do dia seguinte, ou seja, por mais de 15 horas, para apresentar o Projeto

de Lei nº 1, para redução do ICMS do álcool de 25% para 12%. Agora teremos a

possibilidade de votá-lo anexado ao projeto do Governador e de reduzir o ICMS do
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álcool em torno de 3%. Mas isso é pouco; precisamos avançar mais. Gostaria de

agradecer e de parabenizar os policiais presentes e a Câmara dos Deputados pela

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, que foi uma grande

conquista dos servidores da segurança pública.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 62/2010, uma vez que permaneceu

em ordem do dia por seis reuniões.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos policiais e aos representantes da

Procuradoria do Estado que ainda não há acordo em relação à votação das propostas

de emenda à Constituição. Por isso, convocará reuniões no Plenário para segunda-

feira, às 14 e às 20 horas, a fim de tentarmos avançar nos entendimentos e nas

votações.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Lafayette de Andrada, Ademir Lucas (substituindo

o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD) e Doutor Rinaldo Valério

(substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do

BPS), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; e o

Deputado Sávio Souza Cruz, membro da Comissão de Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204 do Regimento Interno. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.412/2010, em turno único,

para o qual designou como relator o Deputado Deputado Lafayette de Andrada.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação,

é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

4.412/2010 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião conjunta, nos termos de edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Antônio

Júlio - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2010

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e a votar proposições da Comissão.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Conselho Nacional de

Assistência Social - CNAS -, manifestação de apoio ao Projeto de Lei nº 3.077/2008,

em tramitação, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, introduzindo
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artigos na Lei Orgânica de Assistência Social - Loas -, e sejam encaminhadas

sugestões do Ceas-MG que propõem alterações ao referido projeto de lei; Eros

Biondini (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para se

discutirem o fornecimento de água pela Copasa a centenas de famílias da

comunidade de General Carneiro, no Município de Sabará, e a situação das obras do

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - no Bairro Roças Grandes,

especificamente, nas comunidades Rosário 1, 2 e 3, também localizadas nesse

Município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta, deliberar sobre proposições da Comissão e debater, em

audiência pública, os desafios e oportunidades na formação de recursos humanos

para a implantação do polo aeronáutico do Estado; e comunica o recebimento de

ofício do Deputado Irani Barbosa em que encaminha propostas da Comissão de

Representação do Seminário Legislativo “Esporte, Infância e Adolescência -

Caminhos para a Cidadania”; e de ofícios do Sr. João Aurélio Tabosa, publicados no

“Diário do Legislativo” de 6/7/2010. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir a Sra. Adriana Gouvêa Dutra Teixeira, Superintendente de

Regulação e Estatística do Ensino Superior, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e
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Ensino Superior, representando o Sr. Alberto Duque Portugal, titular dessa Pasta; e

os Srs. Hilton Gordilho de Teixeira Freitas, empreendedor público do Programa

Estado para Resultados, representando o Sr. Luiz Antônio Athayde Vasconcelos,

Subsecretário de Assuntos Internacionais; Alfredo Gontijo de Oliveira, Presidente da

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -; Renato César Ferreira de

Souza, Professor da UFMG e Presidente da Comissão de Análise Técnica dos

Cursos do Cetec; e Antônio Valadão, Pesquisador do Cetec, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Os Requerimentos nºs 6.413 e 6.417/2010 são retirados da

pauta em atenção a requerimento do Deputado Ruy Muniz aprovado pela Comissão.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Ruy

Muniz, Carlin Moura e Adelmo Carneiro Leão, em que solicitam seja encaminhado ao

Governador do Estado e aos Secretários de Fazenda e de Planejamento e Gestão

pedido de providências para que sejam incluídos na proposta orçamentária para o

exercício de 2011 recursos no valor de R$8.000.000,00 para o Cetec, destinados à

implantação do Centro Educacional de Aeronáutica - CEA -; e do Deputado Carlin

Moura, em que solicita seja encaminhado ao relator do Projeto de Lei nº 4.576/2010,

que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2011, pedido para que

seja previsto percentual de recursos suficiente para a implantação no CEA, vinculado

ao Cetec, dos cursos superiores de Tecnologia em Processos Químicos, Processos

Ambientais e na Fabricação Mecânica do Futuro. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 12 de julho de 2010.

Carlin Moura, Presidente - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Delvito Alves.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2010

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintaõ, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e a votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Regina Maria

Filomena de Luca Miki, Secretária Executiva do Conselho Nacional de Segurança

Pública (24/6/10), e do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes

(6/7/10). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão, em que

solicita seja encaminhado ao Serviço Social do Comércio - Sesc - pedido de

providências para a adequação de seus espaços físicos à utilização por pessoas com

deficiência, uma vez que inúmeros eventos são realizados nesses espaços, em

especial as Conferências de Assistência Social; André Quintão e Carlin Moura, em

que pleiteiam sejam encaminhados ofícios aos Deputados Mauri Torres, Líder do

Governo, Domingos Sávio, Líder da Maioria e Lafayette de Andrada, solicitando seja

estudada, junto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a

possibilidade de ser retirada a Emenda nº 1 ao Parecer de 2º Turno do Projeto de Lei

nº 3.855/2009, que altera a Lei nº 15.975, de 12/1/2006, que cria o Fundo Estadual de

Cultural - Fec -. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2010.
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André Quintão, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2010

EMENDA Nº 3

O inciso IV do art. 5º da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 5º - (...)

IV - ter entre 18 e 35 anos de idade na data da inscrição, salvo para os Oficiais do

Quadro de Saúde, onde não se exigirá idade máxima;”.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2010.

Vanderlei Miranda

Justificação: A limitação de idade para ingresso na área da saúde, segundo a

jurisprudência, fere o princípio da razoabilidade. Para que seja possível a limitação de

idade para preenchimento de cargos públicos, além de previsão legal, as

características das atividades inerentes ao cargo devem justificar a limitação, o que

não ocorre no caso das atividades exercidas pelos profissionais da saúde.

É certo que o exercício da discricionariedade na atividade administrativa deve

obedecer a critérios racionais, do ponto de vista do senso normal e comum, além de

exercida na extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado

para o cumprimento do interesse público, obedecendo-se aos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade. A restrição ao acesso a determinado cargo

público, em função da idade, da altura e do sexo do candidato, deve guardar

correspondência com a real necessidade para o exercício da função.

A respeito do princípio da razoabilidade, é a seguinte a lição de Celso Antônio

Bandeira de Mello: “Princípio da proporcionalidade. Este princípio enuncia a ideia -

singela, aliás, conquanto frequentemente desconsiderada - de que as competências

administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade

proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de

interesse público a que estão atreladas. Segue-se que os atos cujos conteúdos

ultrapassem o necessário para alcançar o objetivo que justifica o uso da competência
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ficam maculados de ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da competência;

ou seja, superam os limites que naquele caso lhes corresponderiam” (“Curso de

Direito Administrativo”, Malheiros Editores, São Paulo, 11ª ed., 1999, p. 66/67).

E o colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Concurso público. Limite de

idade para a inscrição. O plenário desta Corte, ao julgar os recursos em mandado de

segurança 21.033 e 21.046, firmou o entendimento de que, salvo nos casos em que a

limitação de idade possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser

preenchido, não pode a lei, em face do disposto nos artigos 7º, XXX, e 39, §2º, da

Constituição Federal, impor limite de idade para a inscrição em concurso público. No

caso, a lei em causa - Lei nº 6.334, de 31 de maio de 1976 - dispensa do limite de

idade nela previsto os candidatos que já sejam servidores públicos, o que demonstra,

à evidência, que a limitação não é devida à natureza das atribuições dos cargos a

cujo preenchimento se destina o concurso. Recurso extraordinário não conhecido”

(RE l57863-DF, em 31/8/93. Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ l52, pg.292)." (RMS

21046, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, Julgado 14/12/90, publicado

em 14/11/91).

Assim, inexiste qualquer razoabilidade na limitação de idade para preenchimento de

cargos na área da saúde, não havendo razão para discriminar aqueles que, mesmo

possuindo mais idade, possuem condições técnicas e físicas para assumir o cargo

pleiteado.

EMENDA Nº 4

Suprima-se o art. 6-A, a que faz referência o art. 3º do Substitutivo nº 2.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2010.

Adelmo Carneiro Leão

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.687/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 512/2010, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

ceder, a título oneroso, direitos creditórios originários de créditos tributários e não

tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e demais créditos de
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propriedade do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a ceder, a título oneroso, a

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC – ou à empresa Minas Gerais

Participações S.A. – MGI – os seguintes títulos e direitos de crédito:

“(...) direitos creditórios originados de créditos tributários, objeto de parcelamentos

administrativos, referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – [bem como] direitos creditórios originados

de créditos devidos ao Estado referentes à compensação financeira pela utilização de

recursos hídricos e minerais em território mineiro (...) [e] carteiras de ativos e créditos

adquiridos pelo Estado em decorrência da extinção da Caixa Econômica do Estado

de Minas Gerais – MinasCaixa – e da alienação das ações representativas do

controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Credireal – e do

Banco do Estado de Minas Gerais S.A. – Bemge”.

O projeto dispõe, ainda, no parágrafo único do art. 1º, que a cessão dos créditos

relativos ao ICMS compreende apenas o direito autônomo ao recebimento do crédito

e somente poderá recair sobre créditos tributários vencidos e parcelados.

O art. 2º estabelece que a cessão não modifica a natureza do crédito, o qual

preserva suas garantias e seus privilégios, não altera condições de pagamento nem

transfere a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial, que permanece com a

Advocacia-Geral do Estado ou a Secretaria de Estado de Fazenda.

Ademais, o art. 5º do projeto prescreve que a cessão de créditos oriundos de

parcelamentos de ICMS será parcial, excluindo-se a parcela pertencente aos

Municípios – que continuarão a receber os recursos nos prazos e percentuais
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previstos na legislação que rege a matéria – e as verbas que decorram de

ajuizamento de ações judiciais, inclusive honorários advocatícios.

O parágrafo único do art. 6º dispõe que a cessão far-se-á em caráter definitivo, sem

assunção, pelo Estado, de responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo do

contribuinte ou de qualquer outra espécie de compromisso financeiro que possa, nos

termos da Lei Complementar 101, de 4/5/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –,

caracterizar a cessão como operação de crédito.

Passamos à análise da proposição.

O projeto em questão trata de matéria que se insere no âmbito de competência do

Estado, por força do disposto no art. 24, inciso I, da Constituição da República,

segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e

urbanístico. Por outro lado, inexiste irregularidade quanto à deflagração do processo

legislativo.

Quanto aos cessionários da operação, é necessário esclarecer que os Fundos de

Investimento em Direitos Creditórios – FIDC – são mecanismos financeiros

regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM –, nos termos da

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 356, de 2001, e alterações

posteriores e, nos termos da Exposição de Motivos elaborada pelo Secretário de

Estado de Fazenda, podem ser definidos como “a comunhão de recursos que destina

parcela preponderante (que excede 50%) do respectivo patrimônio líquido para a

aplicação em direitos creditórios diversos”.

Por sua vez, a Minas Gerais Participações S.A. – MGI – é pessoa jurídica de direito

privado, organizada sob a forma de sociedade anônima, controlada diretamente pelo

Estado de Minas Gerais (acionista majoritário), vinculada à Secretaria de Estado de

Fazenda, nos termos do disposto no art. 28, inciso VII, alínea "b", da Lei Delegada nº

112, de 25/1/2007, e integrante da administração pública indireta, conforme o inciso V

do § 1º do art. 14 da Constituição do Estado.

No que tange à operação que se pretende autorizar, ressaltamos que, pela leitura

do projeto, verifica-se que tal operação ostenta características próprias de institutos

de direito privado e de direito público. Temos, como exemplo, que, para a realização
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da cessão dos créditos originários de parcelamentos de ICMS, o poder público fica

autorizado a transferir seus direitos creditórios a um cessionário, sem que, contudo,

este assuma na plenitude todos os direitos do titular original, tendo em vista que as

ações executivas continuam a cargo da Fazenda estadual.

Assim, observamos que estamos diante de mecanismo de natureza híbrida,

justificável, de acordo com a exposição de motivos que acompanha a mensagem do

Governador do Estado, em razão da necessidade de “promover o equilíbrio das

contas públicas e prover o Estado de meios financeiros necessários ao financiamento

das políticas públicas”.

Além disso, é mencionado que, em razão dos esforços empreendidos pelo Estado

para minimizar os efeitos da crise financeira mundial, a exemplo do Programa de

Parcelamento Especial de Crédito Tributário relativo ao ICMS, formou-se uma carteira

de financiamento de longo prazo. Dessa forma, a securitização dos direitos e títulos

de crédito incluída na proposta possibilitará ao Tesouro Estadual resgatar os recursos

orçamentários “perdidos” com a crise financeira.

Dessa forma, dada a natureza híbrida da operação que se pretende autorizar, seu

fundamento de validade não se restringe às regras postas pela Lei Federal nº 10.406,

de 10/1/2002, que institui o Código Civil.

Nesse diapasão, cumpre-nos trazer à baila o Convênio ICMS nº 104, de 2002, ao

qual o Estado de Minas Gerais aderiu por meio do Convênio ICMS nº 21, de 2006,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. O

referido convênio autoriza o Estado e o Distrito Federal a ceder, a título oneroso,

créditos tributários parcelados. Com base nesse instrumento, outros Estados já

editaram leis para a implementação da cessão de crédito nos moldes da veiculada na

proposição em exame, a exemplo das Leis nº 12.070, de 22/4/2004, do Estado do Rio

Grande do Sul, nº 12.928, de 4/2/2004, do Estado de Santa Catarina, e nº 13.723, de

29/10/2009, do Estado de São Paulo.

Além disso, inúmeros Municípios vêm adotando medidas dessa natureza, como o

Município de Belo Horizonte, que editou a Lei nº 7.932, de 31/12/99, autorizando, em

seus arts. 7º a 10, o Poder Executivo a efetuar cessão, a título oneroso, de crédito

tributário, parcelado ou não, inscrito ou não em dívida ativa, mediante prévia
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avaliação e procedimento de alienação legalmente previsto, inclusive leilão em bolsa

de valores.

No que tange aos direitos creditórios originados de créditos devidos ao Estado

referentes à Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH

– e Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – em

território mineiro, a redação do inciso II do art. 1º do projeto faz menção à

necessidade de observância das regras da Resolução nº 43, de 21/12/2001, do

Senado Federal. Em razão do disposto no art. 5º da mencionada resolução, é vedado

ao Estado ceder direitos relativos a período posterior ao mandato do Chefe do Poder

Executivo, exceto para a capitalização de Fundos de Previdência ou para

amortização extraordinária de dívidas com a União, e captar recursos a título de

antecipação cujas obrigações contratuais ultrapassem o referido mandato.

Com relação às carteiras de ativos e créditos adquiridos pelo Estado em

decorrência da extinção da MinasCaixa e da alienação das ações representativas do

controle acionário do Credireal e do Bemge, a Lei nº 13.439, de 30/12/99, autoriza o

Poder Executivo a negociar e a alienar tais créditos. Ademais, deverá ser observado

o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 – Lei de

Responsabilidade Fiscal –, que veda a aplicação da receita de capital derivada da

alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento

de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social,

geral e própria dos servidores.

Com fundamento no exposto, concluímos que não há óbice à tramitação do projeto

nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.687/2010.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa - Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.687/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 538/2010, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a

ceder, a título oneroso, direitos creditórios originários de créditos tributários ou não

tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e demais créditos de

propriedade do Estado de Minas Gerais.

A proposição, preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer, em obediência ao art.

188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento permite que o Poder Executivo possa ceder, a título

oneroso, à empresa Minas Gerais Participações S.A. – MGI – ou ao Fundo de

Investimento em Direitos Creditórios – FIDC –, de acordo com as normas da

Comissão de Valores Mobiliários – CVM –, direitos creditórios, tributários ou não, e

carteiras de ativos e créditos da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais –

MinasCaixa –, Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Credireal – e Banco do

Estado de Minas Gerais – Bemge.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices à tramitação do

projeto nesta Casa Legislativa e enfatizou que a matéria se insere no âmbito da

competência do Estado. Esclareceu também que os Estados e o Distrito Federal, bem

como alguns Municípios, estão autorizados a ceder, a título oneroso, créditos

tributários parcelados. Registrou exemplos, nessa linha de atuação, dos Estados do

Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo, bem como o do Município de

Belo Horizonte.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à aprovação da

matéria. O FIDC é, antes de tudo, um simples instrumento de gestão financeira, cujo

objetivo é promover o equilíbrio das contas públicas e prover o Estado dos meios

financeiros necessários ao financiamento das políticas públicas, uma vez que as

cotas desse Fundo podem ser transacionadas no mercado financeiro. Além disso, tais

fundos são rigorosamente regulamentados e fiscalizados, respectivamente, pelo
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Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de Valores Mobiliários, sendo

constituídos como fundos privados. Por sua vez, a MGI é também pessoa jurídica já

constituída, de direito privado, organizada sob a forma de sociedade anônima e

integrante da administração pública indireta.

Os contratos cedidos são, geralmente, custodiados por uma instituição financeira,

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen. A possibilidade de

securitização dos direitos e dos títulos de crédito, incluída na proposta, possibilitará

ao Tesouro Estadual resgatar, em boa monta, os recursos orçamentários perdidos no

desenrolar da crise financeira mundial de 2009.

Assim sendo, não há geração de despesa para o Estado, de modo que o projeto em

epígrafe não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Ressalve-se o disposto no

art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, que veda a aplicação da receita de

capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público no

financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de

previdência social, geral e própria dos servidores.

Além da redução dos custos de administração e do saneamento das carteiras

atuais dos ativos previstos no projeto, o resultado positivo para o Tesouro Estadual

permitirá a ampliação dos programas sociais e de investimento em infraestrutura em

diversos setores da economia mineira. Resumindo, permanecem íntegros todos os

privilégios próprios dos créditos subjacentes aos direitos creditórios cedidos, ao

mesmo tempo que se garante que o adquirente do direito creditório não terá poderes

para alterar a obrigação tributária do contribuinte.

Com o intuito de aperfeiçoar a redação do art. 8º do projeto de lei, apresentamos a

Emenda nº 1.

Pelo exposto, esta Comissão entende que o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.687/2010, no

1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 8º do projeto a seguinte redação:

“Art. 8º – Não serão considerados rompidos nem alterados os acordos de
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parcelamento ou outros benefícios firmados nos termos das Leis nºs 13.439, de 30 de

dezembro de 1999, 14.247, de 4 de junho de 2002, 15.273, de 29 de julho de 2004,

17.247, de 27 de dezembro de 2007, e 18.002, de 5 de janeiro de 2009, e do Decreto

nº 45.358, de 4 de maio de 2010, para a liquidação de débitos fiscais relacionados

com o ICMS e os demais títulos e direitos de créditos indicados no art. 1º desta lei.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho Patrus Filho -

Antônio Júlio - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.699/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 517/2010, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a

negociar direitos e créditos de natureza agrícola securitizados, adquiridos pelo Estado

no processo de privatização do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. – Bemge – e

do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Credireal –, alongados nos termos

da Lei Federal nº 9.138, de 29/11/95, e da Resolução nº 2.238, de 31/1/96, do Banco

Central do Brasil, regidos pelas normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário

Nacional – CMN – e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/6/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão o exame da matéria quanto aos seus

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

O projeto em análise objetiva autorizar o Poder Executivo a negociar direitos e

créditos de natureza agrícola securitizados, adquiridos pelo Estado no processo de

privatização do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. – Bemge – e do Banco de

Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Credireal. Pretende, assim, estabelecer critérios
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para que o Estado possa regularizar os créditos de natureza rural por ele adquiridos

no processo de alienação das ações representativas do controle acionário dos citados

bancos, facilitando o pagamento pelos devedores inadimplentes.

Antes de realizar a análise regimentalmente deferida a esta Comissão, impende

tecer alguns esclarecimentos: securitização, do inglês “securitization”, significa a

transformação de algum direito, geralmente direitos creditórios, em um título ou valor

mobiliário. Ademais, como explicitado na exposição de motivos inclusa na mensagem

enviada a esta Casa, a Lei Federal nº 9.138, de 1995, que dispõe sobre o crédito

rural e dá outras providências, autorizou, nos termos do § 3º do art. 5º, a

renegociação, pelos bancos, das operações de crédito agrícola até o limite de

R$200.000,00 para cada emitente de crédito, identificado pelo respectivo Cadastro de

Pessoa Física – CPF – ou Cadastro Geral de Contribuinte – CGC.

Os ditos créditos foram cedidos ao Tesouro Nacional, que os securitizou, emitindo

títulos públicos em garantia de cada operação, figurando as instituições financeiras –

os bancos Credireal e Bemge – como garantidores de cada operação.

Posteriormente, foi editada a Lei Federal nº 10.437, de 2002, que permitiu a

repactuação e o alongamento dos prazos de pagamento de tais créditos, que se

encontravam em situação de inadimplência.

Em razão do processo de privatização do Credireal e do Bemge, o Estado adquiriu

créditos rurais repactuados que tiveram os prazos dilatados, nos termos da já citada

legislação federal. Como o Estado se subrogou nos direitos e nas obrigações desses

bancos, figura ele como garantidor da operação financeira em questão. Ocorre que,

quando os mutuários de créditos securitizados pelo Tesouro Nacional atrasam o

pagamento de suas prestações, a União considera vencido o empréstimo, e o Estado

tem de honrar o pagamento à União, subrogando-se nos direitos sobre esse crédito

em face do mutuário inadimplente. Obriga-se, neste caso, também, a cobrá-los em

juízo.

Atualmente, das 1.000 operações adquiridas pelo Estado, 440 estão em situação de

inadimplência. Nestes casos, ao Estado cabe ajuizar a pertinente ação judicial em

face dos mutuários inadimplentes ou, se já o tiver feito, mantê-las. Como a maioria

das demandas judiciais, esses processos se arrastam por anos e, em alguns casos,
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os valores emprestados não são resgatados pelo Estado, fato que, evidentemente, é

pernicioso ao interesse público.

Em 2008, a União editou a Lei Federal nº 11.775, de 17/9/2008, a fim de instituir

medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de

operações de crédito rural e de crédito fundiário renegociadas nos termos da Lei

Federal nº 9.138, de 1995. Contudo, a Lei Federal nº 11.775 não abrangeu as

operações adquiridas pelo Estado no processo de privatização dos citados bancos:

somente aquelas adquiridas e desoneradas de risco pela União, nos termos do art. 2º

da Medida Provisória nº 2.196-3, de 24/8/2001, ou as que tenham sido lastreadas em

recursos e com risco dos fundos constitucionais de financiamentos.

Portanto, a exemplo da União, o Estado pretende conceder condições favoráveis

aos devedores de créditos rurais, a fim de viabilizar sua liquidação ou regularização.

Constata-se, principalmente no meio rural, falta de recursos generalizada, o que tem

levado os produtores à inadimplência junto às instituições financeiras que a eles

confiaram créditos. Se, por um lado, numa clara demonstração de solidariedade, o

Estado viabilizaria que o devedor inadimplente cumpra com suas obrigações numa

condição que lhe seja possível fazê-lo, por outro, a proposta poderia acarretar

aumento de receita pelo Estado e, certamente, impedir que ele despenda recursos

para saldar o débito do devedor com a União.

É necessário esclarecer, também, que o projeto em exame versa sobre medidas

que têm impacto econômico-financeiro, o qual será verificado, com a devida

profundidade e no momento oportuno, no âmbito da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Advirta-se, ademais, que a análise efetuada por esta

Comissão de Constituição e Justiça sobre a proposição cinge-se aos aspectos

jurídicos. Sob esse ponto de vista, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto

nesta Casa.

A proposição em exame dispõe sobre matéria que se insere no âmbito de

competência do Estado, por força do disposto no § 1º do art. 25 da Constituição da

República, combinado com o art. 9º da Carta mineira.

Ademais, inexiste, no caso, irregularidade quanto à deflagração do processo

legislativo.
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Por fim, é importante salientar que o preceito contido no art. 14 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, não

se aplica à proposição, haja vista que os direitos e créditos em questão não são de

natureza tributária. Assim, ainda que haja renúncia de receita, esta não é de natureza

tributária. De todo modo, esse fato será aferido na Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Assim sendo, no que se refere, estritamente, aos aspectos jurídicos, constitucionais

e legais do projeto, não há obstáculo à sua tramitação nesta Casa; entretanto,

julgamos convenientes algumas considerações. O primeiro ponto recai sobre o art. 5º

do projeto, que estabelece limites para os honorários advocatícios, nos termos

seguintes:

“Art. 5º – Nas ações de cobrança e execução dos créditos ajuizados pelo Estado,

os honorários advocatícios não ultrapassarão a 2,5% (dois vírgula cinco por cento)

exceto quando houver embargo ou ação visando à desconstituição ou à revisão

desses créditos, caso em que esse percentual poderá ser de até 5% (cinco por cento)

sobre o saldo atualizado nos termos do disposto no inciso II, do art. 1º desta lei”.

O objetivo dessa medida, ao que tudo indica, é facilitar a quitação da dívida, por

meio da limitação do valor dos honorários que serão devidos ao Estado nas ações

judiciais. No entanto, a legislação sobre honorários inclui-se na matéria atinente ao

processo civil, de competência legiferante privativa da União, por força do inciso I do

art. 22 da Constituição da República. Assim, é difícil sustentar a competência do

Estado para fixar o percentual. Por outro lado, devemos entender tais percentuais no

limite máximo. Dessa forma, o Executivo estaria abrindo mão de valores excedentes,

o que é perfeitamente possível, em vista da autonomia política do Estado assegurada

no art. 18 da Constituição da República.

Por fim, com o fito de aprimorar a redação do art. 4º do projeto, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.699/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao “caput” do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – Aplica-se o disposto na Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, e nas

alterações posteriores aos procedimentos de cobrança dos direitos e créditos

oriundos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG –, referidos no item

1.2 da Cláusula Primeira do Contrato de Permuta de Ativos estabelecido entre o

Estado de Minas Gerais e o BDMG, em 30 de novembro de 1998, e relacionados em

seu Anexo II.”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Fábio Avelar -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.699/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 543/2010, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a

negociar direitos e créditos de natureza agrícola securitizados, adquiridos pelo Estado

no processo de privatização do Banco do Estado de Minas Gerais S.A – Bemge – e

do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A – Credireal –, alongados nos termos

da Lei Federal nº 9.138, de 29/11/95, e da Resolução nº 2.238, de 31/1/96, do Banco

Central do Brasil, regidos pelas normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário

Nacional – CMN – e dá outras providências.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nº

1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento visa estabelecer critérios para que o Estado possa

regularizar os créditos de natureza agrícola securitizados, adquiridos pelo Estado no

processo de privatização do Bemge e do Credireal, que se encontram em situação de

inadimplência.
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A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. Apreciou aspectos jurídico-

constitucionais da Lei Federal nº 10.437, de 2002, que permitiu a repactuação e o

alongamento dos prazos de pagamento de tais créditos que se encontravam em

situação de inadimplência, bem como a Lei Federal nº 11.775, de 2008, que instituiu

medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de

operações de crédito rural e de crédito fundiário renegociadas, nos termos da Lei

Federal nº 9.138, de 1995. Com o intuito de aprimorar a redação do art. 4º do projeto,

essa Comissão apresentou a Emenda nº 1.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à aprovação da

matéria. Preliminarmente, existem leis federais respaldando e incentivando o

conteúdo deste projeto, de forma a conferir maior liquidez a esses ativos e

proporcionar o aumento das receitas estaduais deles decorrentes. A matéria em

questão, efetivamente, trata de direitos e créditos de natureza não tributária,

especificamente os natureza agrícola securitizados, razão pela qual o projeto em

epígrafe não fere o preceito contido no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além do mais, o projeto tem o condão de minimizar o custo administrativo-financeiro

do Estado, bem como eliminar onerosos custos judiciais envolvidos na cobrança de

tais valores, o que está de acordo com as normas da boa governança. Atualmente,

em especial nas instituições financeiras, é bastante comum o alongamento da dívida,

com renegociação de taxas sobre os saldos contratuais envolvidos. Ao contrário, a

não implementação das medidas preconizadas no projeto, além da manutenção do

alto custo financeiro para o Estado e do elevado ônus das custas judiciais envolvidas,

implica absorção de prejuízo, pelo Estado, em relação aos contratos inadimplentes, o

que importa um montante, hoje, de aproximadamente R$50.000.000,00, conforme

informações da Secretaria de Estado de Fazenda.

O relator entende, além disso, que as medidas sugeridas pela proposição em tela

são também carregadas de relevante significado social, tendo em vista os constantes

pleitos dos mutuários em prol de condições mais acessíveis para renegociação dos

saldos devedores. Por todas essas razões, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.699/2010, no

1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho Patrus Filho -

Antônio Júlio - Inácio Franco.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

59/2010

Comissão de Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010

Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, de autoria de um terço dos

membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como

primeiro signatário o Deputado Mauri Torres, “acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 142 da

Constituição do Estado”.

Aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a matéria retorna a esta

Comissão Especial, para receber parecer para o 2º turno, consoante o disposto no

art. 111, I, “a”, combinado com o art. 189 do Regimento Interno.

A redação do vencido integra este parecer, conforme determina o § 1º do art. 189

do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata-se de proposta de emenda à Constituição do Estado que veicula dois

comandos. Impõe, para o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM

–, que o candidato possua o título de bacharel em Direito, além de realizar concurso

público de provas e títulos que conte com a participação da Ordem dos Advogados do

Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais. Depois, determina que o cargo de Oficial

do Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM –, com competência para o

exercício da função de Juiz Militar e das atividades de polícia judiciária militar, integra,

para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado.

Não se vislumbrou na primeira fase de estudos e votação da matéria nenhum vício

jurídico tanto do ponto de vista formal quanto no que diz respeito ao conteúdo.

A fim de que alguma atividade seja juridicizada, tornando-se exigível o bacharelado

em Direito para que ela possa ser exercida, é preciso que prepondere, no exercício
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funcional, o uso do conhecimento jurídico, e, além do mais, que as normas de

regulação do cargo fixem como requisito a graduação em Direito.

Conforme asseverado no 1º turno por esta Comissão Especial, “se a Constituição

do Estado passa a exigir o bacharelado em Direito para o ingresso no Quadro de

Oficiais da Polícia Militar – QO-PM – e considerando ainda que esses servidores

militares precisam utilizar conhecimentos jurídicos no exercício das suas funções,

especialmente no que tange aos Direitos Constitucional, Administrativo, Penal e

Processual Penal, é de concluir que o conteúdo em referência se afigura plenamente

válido do ponto de vista jurídico-material”.

Por outro lado, é importante lembrar, mais uma vez, que os Estados de Goiás, do

Rio Grande do Sul e de Santa Catarina já exigem o bacharelado em Direito para o

ingresso nos respectivos Quadros de Oficiais da Polícia Militar.

Quanto ao segundo comando da proposta, a intenção de reconhecer a função de

juiz militar exercida por oficial da Polícia Militar como atividade de carreira jurídica,

assim como ocorre com o Juiz de Direito do juízo militar, é igualmente lícita e justa.

Conforme já observado no 1º turno, o oficial da ativa da Polícia Militar nomeado para

o cargo de Juiz Militar da Justiça Militar Estadual equipara-se ao magistrado de

carreira. Inegavelmente, ademais, ele desempenha tarefas que exigem o emprego

preponderante de conhecimentos jurídicos.

Com o objetivo de coibir interpretações que possam gerar qualquer tipo de conflito

de competência entre os órgãos de segurança pública do Estado de Minas Gerais, foi

proposto, em 1º turno, o Substitutivo nº 1, nos termos do qual as mudanças ora em

apreciação não têm o condão de implicar supressão, alteração nem acréscimo das

competências constitucionalmente previstas para a Polícia Civil, a Polícia Militar e o

Corpo de Bombeiros Militar. Uma obviedade necessária, sobretudo por razões de

segurança jurídica.

Por derradeiro, afigura-se razoável e oportuno alterar a redação do art. 1º do

vencido, na parte relativa à mudança proposta para o § 3º do art. 142, com o fim de

melhorar a redação do dispositivo e de tornar exigível não só a aprovação em

concurso de provas e títulos, mas também em concurso apenas de provas, redação

usualmente adotada em textos normativos, especialmente no inciso II do art. 37 da
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Constituição da República. Afinal, é possível que se queira realizar concurso apenas

de provas, opção mais afinada com o tipo de exigência necessária para aferir as

condições do agente público para o exercício de determinadas funções.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 59/2010 na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do vencido a seguinte redação:

“Art. 1º – Ficam acrescentados ao art. 142 da Constituição do Estado os seguintes

§§ 3º e 4º:

“Art. 142 – (...)

§ 3º – Para o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM – é exigido

o título de bacharel em Direito e a aprovação em concurso público de provas ou de

provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção do Estado de Minas Gerais.

§ 4º – O cargo de Oficial do Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM –, com

competência para o exercício da função de Juiz Militar e das atividades de polícia

judiciária militar, integra, para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado.”.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Gustavo Corrêa.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2010

(Redação do Vencido)

Acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 142 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Ficam acrescentados ao art. 142 da Constituição do Estado os seguintes

§§ 3º e 4º:

“Art. 142 – (...)

§ 3º – Para o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM – é exigido

o título de bacharel em Direito e concurso público de provas e títulos, realizado com a

participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais.

§ 4º – O cargo de Oficial do Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM –, com
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competência para o exercício da função de Juiz Militar e das atividades de polícia

judiciária militar, integra, para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado.”.

Art. 2º – O disposto no art. 1º não implica supressão, alteração nem acréscimo das

competências constitucionalmente previstas para os órgãos de que trata o art. 136 da

Constituição do Estado.

Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.350/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, a proposição em análise dispõe sobre o

ensino profissionalizante.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, vem agora o projeto para análise em 2º turno por esta

Comissão, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, VI, “a”, ambos do

Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme determina o § 1º do

art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação

Na forma do vencido em 1º turno, o projeto de lei em análise dispõe sobre cursos

livres e ensino profissionalizante, com a previsão de transformação de cursos livres

ou independentes em cursos técnicos, restituindo, dessa forma, à proposição o

conteúdo original.

Acatamos, em seu inteiro teor, por meio da Emenda nº 1 ao vencido, a sugestão

apresentada pelo Deputado Carlin Moura, de inclusão de novo parágrafo no art. 2º

vedando aos cursos livres que obtenham autorização como cursos técnicos o repasse

de recursos públicos e a participação nos programas de educação profissional do

Estado.

Apresentamos a Emenda nº 2, com vistas a adequar o parágrafo único do art. 2º à

técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.350/2010, no 2º



____________________________________________________________________________
703

turno, na forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresentamos.

Emenda nº 1

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte § 2º, transformando-se o seu parágrafo único

em § 1º:

“Art. 2º – (...)

§ 2º – Ficam vedados aos cursos livres ou independentes que sejam transformados

em cursos técnicos, nos termos desta lei, o repasse de recursos financeiros públicos

e a participação em programas de educação profissional do Estado.”.

Emenda nº 2

Substitua-se, no parágrafo único do art. 2º, a expressão “respectiva

Superintendência Regional de Ensino” pela expressão “Secretaria de Estado de

Educação”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2010.

Carlin Moura, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Delvito Alves - Tiago

Ulysses.

PROJETO DE LEI Nº 4.350/2010

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre cursos livres e ensino profissionalizante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Estado apoiará a educação profissional técnica, em todos os níveis

escolares, seja em cursos regulares, seja em cursos livres ou independentes de

treinamento e capacitação, incentivando a criação de cursos técnicos para a

formação de profissionais, principalmente nas regiões de maior carência social.

Art. 2º – Os cursos livres ou independentes poderão ser transformados em cursos

técnicos desde que obedecidas as exigências curriculares e os critérios da legislação

vigente.

Parágrafo único – Curso livre ou independente, funcionando nos termos do “caput”

deste artigo, poderá requerer à Secretaria de Estado de Educação a transformação

em curso técnico, com o devido encaminhamento da documentação comprobatória,

bem como requerer inspeção específica nos termos da lei.
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Art. 3º – Os cursos técnicos de nível médio poderão funcionar com o mínimo de 800

horas, durante o ano escolar, e 200 dias de atividade educacional, nos termos do art.

24 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, ajustando, nesse prazo, sua matriz curricular de

disciplinas profissionalizantes com as do ensino médio.

Art. 4º – As superintendências da Secretaria de Estado de Educação promoverão

atividades e programações de fomento voltadas para a formação profissional, em

todos os níveis escolares, seja na modalidade de ensino regular, seja na modalidade

de cursos livres, priorizando, principalmente, as regiões de maior carência social.

Art. 5º – O Conselho Estadual de Educação, nos termos do art. 206, inciso III, da

Constituição do Estado de Minas Gerais, baixará normas específicas relativas ao

disposto no art. 4º, com o objetivo de estimular, promover e desenvolver o ensino

profissionalizante em todos os níveis escolares.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.451 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.451/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação do Peão Vale Verde, com sede no

Município de Ipaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.451/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Peão Vale Verde, com sede no

Município de Ipaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Peão Vale Verde, com

sede no Município de Ipaba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.487 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.487/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação a escola estadual de ensino médio localizada no Povoado de Alagoas,

no Município de Patos de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.487/2010

Dá denominação a escola estadual de ensino médio localizada no Povoado de

Alagoas, no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Eustáquio  José da Silva a escola

estadual de ensino médio localizada no Povoado de Alagoas, no Município de Patos

de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.492 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.492/2010, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no Município de

Capelinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.492/2010

Declara de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no Município

de Capelinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ind ependente Esporte Clube, com

sede no Município de Capelinha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/6/2010

Às 10h15min, comparecem no Auditório da Escola Municipal Doutora Damina em

Lavras a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado João Leite, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, declara-

a aprovada, e solicita aos membos da Comissão presentes que a subscrevam. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública,

questões relativas à segurança pública no Município de Lavras e região. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Jussara

Menicucci de Oliveira, Prefeita Municipal de Lavras; Mirela Farane Souza Araújo,

Defensora Pública, representando Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral; e os

Srs. Evandro Castanheira Lacerda, Presidente da Câmara Municipal de Lavras; João

Carlos Girotto, Delegado da Polícia Federal, representando Jerry Antunes de Oliveira,

Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais;

Helênio Romualdo Almeida, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal em Poços de

Caldas, representando Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente da Polícia

Rodoviária Federal em Minas Gerais; Major PM Francisco Assis de Oliveira,

Comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar em Lavras, representando o Cel. PM

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Ten. BM Ademir Penido da

Silva, Comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar em Lavras, representando o

Cel. BM Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais; Hafez Tadeu Sadi, Chefe do 6º Departamento da Polícia

Civil em Lavras, representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de Polícia

Civil do Estado de Minas Gerais; Leonardo Brocanelli, Diretor da Subsecretaria de

Administração Prisional - Suapi - na 6ª Região Integrada de Segurança Pública;

Alexandre Marques Oliveira, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep - de Lavras; Lineu Marques Toneli, Presidente do Consep de
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Nepomuceno, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente e a

Deputada Maria Tereza Lara, coautores do requerimento que deu origem ao debate,

tecem suas considerações iniciais; logo após a Presidência passa aos convidados

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Agostinho Patrus Filho - André Quintão.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/6/2010

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Célio Moreira, Delvito Alves, Gilberto Abramo, Padre João, Sebastião Costa e

Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os

Deputados Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes e Weliton Prado. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

4.637, 4.641, 4.662 e 4689/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.633, 4.645, 4.654,

4.657, 4.663 e 4.688/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.635, 4.644, 4.655 e

4.670/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.636, 4.649, 4.656, 4.659 e 4.671/2010

(Deputado Padre João); 4.638, 4.639, 4.643 4.647, 4.653 e 4.664/2010 (Deputado

Chico Uejo); 4.646, 4.650, 4.660, 4.666 e 4.669/2010 (Deputado Célio Moreira);

4.631, 4.632, 4.634, 4.648, 4.651, 4.661 e 4.665/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro

Silva); 4.434/2010 (Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição). Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A seguir é aprovado o



____________________________________________________________________________
709

requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita a inversão da pauta para

que o Projeto de Lei nº 4.689/2010 seja apreciado em último lugar desta fase. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

4.663, 4.360 e 4.688/2010 (relator: Deputado Delvito Alves); 4.075/2009 com as

Emendas nºs 1 a 4 e 4.462/2010 com as Emendas nºs 1 a 6 (relator: Deputado

Sebastião Costa); 4.143/2010 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); 4.669 e 4.489/2010 (relator: Deputado Célio Moreira); 4.670/2010

(relator: Deputado Gilberto Abramo); 4.671 e 4.507/2010 ambos na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Padre João, o segundo em virtude de

redistribuição). Quanto ao parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 60/2010,

o relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, retira o parecer lido anteriormente e solicita

seja distribuído em avulso o outro parecer que conclui pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1. São distribuídos em

avulsos os pareceres do Projeto de Lei Complementar nº 62/2010 (relator: Deputado

Sebastião Costa), que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com

as Emendas nºs 1 e 2 e do Projeto de Lei nº 4.485/2010 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva), que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 a 5. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº

4.597/2010, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator da referida matéria, informa que

está retirando o parecer lido anteriormente e passa a ler o outro parecer, que conclui

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Antônio Júlio renuncia à

relatoria do parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.434/2010 e o Presidente redistribui a

matéria ao Deputado Delvito Alves. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.434/2010,

no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo

relator, Deputado Delvito Alves. São convertidos em diligência à Secretaria de

Planejamento e Gestão - Seplag - e ao Prefeito Municipal de Bom Despacho o

Projeto de Lei nº 374/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de

redistribuição); à Secretaria de Cultura e ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico

e Artístico o Projeto de Lei nº 4.481/2010 (relator: Deputado Gilberto Abramo); à
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Seplag o Projeto de Lei nº 4.575/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa); à

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Mineiro

de Agropecuária o Projeto de Lei nº 4.590/2010 (relator: Deputado Célio Moreira); ao

DER-MG o Projeto de Lei nº 4.613/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa); e ao

DER-MG e ao Prefeito Municipal de Madre de Deus de Minas o Projeto de Lei nº

4.621/2010 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). As

demais matérias foram retiradas da pauta e, por isso, não foram apreciadas,

atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela

Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, a ser realizada hoje, às 19 horas, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Padre João -

Delvito Alves.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2010, EM

23/6/2010

Às 19h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, Gustavo Valadares, Adelmo Carneiro Leão, Sebastião Costa e Zé Maia,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Durval

Ângelo, Sargento Rodrigues e Carlos Gomes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente designa o Deputado Zé Maia como relator da Proposta de Emenda à

Constituição nº 59/2010, em 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer
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pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia - Jayro Lessa.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/6/2010

Às 10h12min, comparece na Sala das Comissões o Deputado João Leite, membro

da Comissão de Segurança Pública. Estão presentes, também, os Deputados Antônio

Carlos Arantes e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se

destina a discutir, em audiência pública, assuntos referentes à visita dessas

Comissões ao presídio de São Sebastião do Paraíso e analisar denúncias de tortura

supostamente praticada em Monte Santo de Minas por agentes e autoridades locais e

a discutir e votar proposições das Comissões. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Luiz Carlos Danunzio, Diretor de Segurança

Interna da Subsecretaria de Administração Prisional, representando Genilson Ribeiro

Zeferino, Subsecretário de Estado de Administração Prisional - Suapi -; Tibagy Salles

de Oliveira, Desembargador; Antônio Sbano, Juiz de Direito e Secretário-Geral da

Associação Nacional dos Magistrados Estaduais - Anamages -; Bruno Terra Dias,

Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis -; Ailton Sillos,

Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso; Oswaldo Rattis

Junior, ex-Diretor Adjunto do Presídio de São Sebastião do Paraíso; Jefferson

Rodrigues, advogado, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
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ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

das Comissões para a próxima reunião conjunta, conforme edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso - Maria Tereza Lara -

Durval Ângelo.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/7/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Padre João, Carlos Mosconi (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação

da Liderança do BSD) e Sebastião Costa (substituindo o Deputado Neider Moreira,

por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

4.462/2010, no 1º turno (Deputado Ivair Nogueira), e 4.700/2010, no 1º turno

(Deputado Délio Malheiros). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. A Presidência informa que fez retirar da pauta da presente

reunião o Projeto de Lei Complementar nº 61/2010, por ter sido apreciado na reunião

anterior. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.700/2010 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Délio

Malheiros). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

6.361, 6.368, 6.369, 6.370 e 6.372/2010. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.821/2008. Passa-se à 3ª
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Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

encaminhado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra - e ao

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG - as propostas aprovadas no

Segundo Seminário de Nivelamento 2010 - Comissão UMC -, realizado em Belo

Horizonte, visando possibilitar a celebração de parceria com as referidas instituições;

Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao Presidente do Supremo

Tribunal Federal e ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral manifestação de apoio

à criação de seções eleitorais especiais em unidades da Polícia Militar para que os

policiais militares escalados para trabalhar no dia da eleição tenham assegurado o

direito de voto, nos mesmos moldes do que dispõe a Resolução nº 23.219/2010,

expedida pelo TSE, matéria que é objeto de demanda no Mandato de Injunção nº

2.541, em trâmite no STF, e na Petição nº 567/2010, encaminhada ao TSE; e Célio

Moreira em que solicita seja realizada audiência pública para discutir sobre o

encerramento das atividades de despacho e distribuição internacional em Belo

Horizonte, realizada pelos Correios, bem como as consequências para os

empresários e cofres públicos do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Elmiro Nascimento - Carlin Moura.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Fahim Sawan e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Está

presente também o Deputado Gustavo Valadares. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a possível violação de
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direitos humanos decorrente da liberação de resíduos tóxicos na atmosfera pela

empresa Serquip, de Santa Luzia, responsável pela incineração de lixo hospitalar e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Madson da

Cunha Mouta, Promotor de Justiça da Comarca de Lajinha, prestando informações

sobre a representação feita por esta Comissão referente ao pagamento de consultas

e exames médicos pelos munícipes de Lajinha no posto de atendimento municipal;

Alexandre Silveira, Deputado Federal, agradecendo o envio das notas taquigráficas

da reunião realizada em 12/4/2010, em que foram debatidos os termos do Projeto de

Lei nº 7.703/2006, que dispõe sobre o exercício da medicina; Carlos Eduardo Ferreira

Pinto, Promotor de Justiça da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do

Meio Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba, prestando informações

das medidas judiciais relativas à preservação do patrimônio cultural de Lagoa Santa,

inclusive quanto à responsabilização pessoal dos agentes públicos; Mons. Lázaro de

Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de Educação, acusando o recebimento

do Requerimento nº 6.178/2010; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Paulo Roberto

Moreira Cançado, Procurador de Justiça; Flávio Rezende Dematté, Corregedor

Setorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário; Cláudio de Souza, Conselheiro-

Corregedor do CRMMG; Márcio Gomes de Souza, Procurador de Justiça de Combate

aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais; Alberto de Paula Machado,

Vice-Presidente da OAB no exercício da Presidência; Thiago Campos Soares Melo

Franco, Assessor da Defensoria Pública-Geral; e Celso Santos Carvalho, Secretário

Nacional de Programas Urbanos (substituto) (18/6/2010); Oliveira Santiago Maciel,

Chefe do Detran-MG; Geraldo Borges Júnior, Vice-Corregedor do CRMMG; José

Jairo Gomes, Procurador da República; e da Sra. Maria do Carmo Lara Perpétuo,

Prefeita Municipal de Betim (24/6/2010); Cel. PM Cezar Romero Machado Santos,

Corregedor da PMMG; Paulo Roberto Moreira Cançado, Secretário-Geral do

Ministério Público do Estado; Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e

Tecnologia; João Batista Gomes Soares, Presidente do Conselho Regional de

Medicina do Estado de Minas Gerais; Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de

Defesa Social; e da Sra. Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo
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Horizonte (2/7/2010); Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça; e Luciano Luz

Badini Martins, Promotor de Justiça (6/7/2010). A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Flávia Tahan Novaes, assessora jurídica da

Serquip; Viviane Martins, moradora de Santa Luzia; Lídia Soares Ferreira e Maria

Salviana Gonçalves dos Santos e o Sr. Emerson Marques e Silva, Conselheiros

Municipais de Saúde de Santa Luzia; e os Srs. Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de

Gestão Ambiental Integrada, e Sheila Samartini Gonçalves, Superintendente da

Supran-Central Metropolitana, representando José Carlos Carvalho, Secretário de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; William dos Santos, Presidente da

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG; Gilson Almeida Vilela, Diretor da

Serquip-MG; Alexandre de Souza Nere, assessor parlamentar, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a presença do

Deputado Carlin Moura. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval

Ângelo (6) em que solicita sejam encaminhados ao Colegiado das Corregedorias

cópia das notas taquigráficas da 39ª Reunião Extraordinária desta Comissão,

realizada em 5/7/2010, em que se discutiu a relação entre direitos humanos e o uso

de armas não letais pelos agentes de segurança pública do Estado, e pedido de

providências para que esse tema seja colocado em pauta nas próximas reuniões do

Colegiado; seja providenciada a participação desta Comissão na manifestação

pacífica organizada pelos herdeiros da Cidade Industrial, a se realizar no dia

14/7/2010, em frente ao Palácio da Justiça; seja encaminhado à Secretaria Municipal

de Saúde de Santa Luzia pedido de providências para averiguar a situação de saúde

nos últimos seis anos dos moradores do entorno da empresa Serquip; seja

encaminhado à Supram- Central Metropolitana pedido de providências para a

realização de reunião com os moradores e membros do Conselho de Saúde de Santa
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Luzia para discutir denúncias sobre problemas causados por resíduos de incineração

de lixo hospitalar e industrial; sejam encaminhados à Superintendência Regional do

Trabalho em Minas Gerais cópia das notas taquigráficas desta reunião e pedido de

providências para examinar os trabalhadores da empresa Serquip, em Santa Luzia, a

fim de averiguar possíveis problemas de saúde provocados por contaminação com

resíduos da incineração de lixo hospitalar e industrial nos últimos 12 meses; sejam

encaminhados ao CAO-Meio Ambiente, ao Ministério Público de Santa Luzia, ao

Superintendente da Supram-Central Metropolitana, à Secretaria de Saúde de Santa

Luzia e à Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG cópia das notas taquigráficas

desta reunião e pedido de providências para averiguarem possíveis problemas à

saúde pública causados por resíduos da incineração de lixo hospitalar e industrial.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES (§ 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO) NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 9h52min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada,

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei nºs 4.440 e 4.442/2010, em

turno único, dos quais avocou a si relatoria. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
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um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei

nºs 4.440 e 4.442/2010 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

das Comissões para a próxima reunião conjunta, com edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Lafayette de Andrada - Inácio

Franco.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 20h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Lafayette de Andrada, Luiz Humberto Carneiro (substituindo o Deputado Zé

Maia, por indicação da Liderança do BSD), Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado

Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM) e Tiago Ulisses (substituindo o

Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo

Carneiro Leão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.641/2010, no 1º

turno, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Weliton Prado. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida

a votação, é rejeitada a proposta de emenda, registrando-se o voto contrário do

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as

reuniões extraordinária do dia 8/7/2010, às 10h30min, às 14 e às 20 horas, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Fábio Avelar - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio -

Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2010

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Inácio Franco, Lafayette de Andrada, Luiz Humberto Carneiro (substituindo o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD) e Fábio Avelar (substituindo

o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Inácio

Franco, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente retira da pauta os Projetos de Lei nºs

4.143/2010, por não cumprir pressupostos regimentais, e 4.641/2010, por haver sido

apreciado em reunião anterior. Na fase de discussão dos pareceres do relator,

Deputado Lafayette de Andrada, que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei

nºs 4.687 e 4.699/2010 com as Emendas nºs 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, desconvoca as reuniões extraordinárias de hoje, às 14 e às 20 horas,

convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias do dia 12/7/2010,

às 14h30min e às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Inácio Franco - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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12/7/2010

Às 9h5min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência

pública, as resoluções da Secretaria de Estado de Defesa Social que tratam da

realização de visitas por parte de religiosos e de advogados a estabelecimentos

prisionais e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria de Lourdes de Oliveira Silva,

Coordenadora da Pastoral Carcerária; e os Srs. Alexandre Martins da Costa, Diretor

Jurídico da Superintendência de Atendimento ao Preso e Reinaldo Domingos Pereira,

teólogo e Coordenador da Assistência Religiosa do Sistema Prisional, representando

Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Estado de Administração Prisional; José

de Jesus Filho, Assessor Jurídico Nacional da Pastoral Carcerária; Massimiliano

Antônio Russo, Coordenador Jurídico da Pastoral Carcerária Estadual; Lindomar

Gomes, Vice-Presidente do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.576/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Em cumprimento do disposto nos arts. 153, inciso II, e 155 da Constituição do
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Estado, e no art. 68, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o

Governador encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 503/2010, o Projeto

de Lei nº 4.576/2010, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei

orçamentária para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências.

Publicada em 20/5/2010, foi a proposição distribuída a esta Comissão, em

atendimento ao disposto no art. 160 da Constituição do Estado e no art. 204 do

Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo

de 20 dias para apresentação de emendas. Foram recebidas, nesse período, 112

emendas, cuja análise é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em tela estabelece, consoante o texto constitucional, as diretrizes

para a elaboração dos Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2011, abrangendo as

prioridades e metas da administração pública estadual, as diretrizes gerais para o

Orçamento, as disposições sobre alterações da legislação tributária, a política de

aplicação da agência financeira oficial e a administração da dívida e das operações

de crédito.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, por sua vez, estabelece, em seu art. 4º,

que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - disporá também sobre o equilíbrio

entre receitas e despesas, sobre os critérios e a forma de limitação de empenho,

sobre as normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos

programas financiados com recursos dos orçamentos, além das demais condições e

exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

Ainda segundo a LRF, integram a LDO os seguintes anexos:

1 - Anexo de Metas Fiscais, em que são estabelecidas metas anuais, em valores

correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário

e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois

seguintes.

2 - Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros

riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem
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tomadas, caso se concretizem.

Cabe ressaltar que, com o advento da LRF, a LDO passou a ter, entre outras

funções, o importante papel de compatibilizar as estratégias de política fiscal e a

execução do programa de trabalho do governo. Assim, as prioridades da

administração pública devem, obrigatoriamente, refletir os limites impostos pelo

equilíbrio entre receitas e despesas e conter metas de política fiscal claras. Dessa

forma, as despesas autorizadas na Lei Orçamentária passam a depender da Receita

Corrente Líquida, no caso das despesas com pessoal, e da meta de resultado

primário estabelecida no Anexo II.1 da referida norma.

O projeto em tela estabelece que a Lei Orçamentária para o exercício de 2011 será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas na própria

norma e na revisão anual do PPAG 2008-2011, observadas as normas da Lei Federal

n° 4.320, de 17/3/64, e da Lei Complementar Federal  n° 101, de 2000.

Estabelece também que o Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade

orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção, programa, projeto,

atividade ou operação especial, indicando, para cada um, a categoria e o grupo de

despesa, a modalidade de aplicação, o indicador de ação governamental, a fonte dos

recursos e o indicador de procedência e uso a que se refere. O Orçamento Fiscal

também abrangerá a programação dos Poderes do Estado, do Ministério Público, da

Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG –,

bem como de seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais

dependentes.

Em cumprimento ao disposto na LRF, o art. 35 da proposição estabelece que a

limitação de empenho dos Poderes e órgãos será proporcional à participação de cada

um na base contingenciável total, entendida como o total das dotações aprovadas na

Lei Orçamentária, excluídas, entre outras, as despesas constitucionais, legais e

obrigatórias. O montante da limitação será definido pela comissão permanente a que

se refere o art. 155 da Constituição do Estado, mediante a apresentação de estudo

pelo Poder Executivo, cabendo a cada Poder e órgão autônomo, por ato próprio, fixar

os novos valores disponíveis para empenho e movimentação financeira.

Prioridades e Metas para 2011
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As prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício de 2011,

atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado e

as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal,

correspondem, para o Poder Executivo, às metas relativas ao exercício de 2011

definidas para os Programas Estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG 2008-2011-, e, para a Defensoria Pública, o Ministério

Público, o TCE-MG e os Poderes Legislativo e Judiciário, às metas consignadas nos

respectivos programas finalísticos do mesmo plano. Os orçamentos serão elaborados

em consonância com as prioridades e metas referidas acima, adequadas à Revisão

do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011.

Anexo I – Metas Fiscais

As projeções das metas anuais da LDO para o exercício de 2011 e para os anos

subsequentes foram estabelecidas em função das expectativas quanto ao

desempenho das atividades econômicas do País, das projeções de outros

indicadores macroeconômicos, além dos desempenhos esperados para algumas

categorias de receitas e das principais categorias de despesas, tendo como

referência os valores orçamentários observados em anos anteriores.

O anexo de metas fiscais da proposição estabelece a meta de resultado primário,

para o exercício de 2011, de 0,07% do Produto Interno Bruto – PIB – nacional e de

0,08% para o biênio subsequente. As referidas metas são compatíveis com o cenário

macroeconômico e os parâmetros utilizados no projeto de Lei das Diretrizes

Orçamentárias da União para 2011.

Foram utilizados para a fixação das metas fiscais os mesmos parâmetros

macroeconômicos na LDO da União. Entre eles, destacam-se:

1) crescimento real anual de 5,2% previsto para o PIB em 2010 e de 5,5% em 2011,

2012 e 2013;

2) superávit primário de 3,3% do PIB nos quatro anos em referência;

3) inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, de 4,99%

em 2010 e 4,5% em 2011, 2012 e 2013;

4) taxa de juros básica da economia – Selic – de 8,75% nos quatro anos em

referência.
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Receitas e Despesas Orçamentárias

Para 2011, estima-se, em valores correntes, uma receita total de R$46,18 bilhões,

sendo R$44,77 bilhões de receita não financeira ou receita primária do Estado¹. A

despesa está estimada em igual montante da receita para o mesmo exercício, sendo

a despesa não financeira ² estimada em R$41,95 bilhões. A receita primária foi

estimada em 1,18% do PIB nacional para 2011 e a despesa primária em 1,0%. Esse

resultado, se alcançado, possibilitará a obtenção do resultado primário fixado em

R$2,82 bilhões, ou 0,07% do PIB nacional, no mesmo ano.

O resultado nominal, por sua vez, apesar da crise econômica, foi projetado em

0,05% do PIB para 2011. A metodologia de cálculo utilizada para se obter esse

resultado foi a prevista no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF. Já os resultados nominais

esperados para o período de 2011 a 2013 resultam das estimativas de receitas e

despesas previstas, bem como da projeção de evolução da dívida consolidada líquida

para o período. A meta fixada para 2011 é de R$1,92 bilhão, calculada a partir da

variação entre os valores estimados da Dívida Fiscal Líquida, de R$57,95 bilhões, em

31/12/2011, e de R$56,03 bilhões, em 31/12/2010.

Para a realização das metas fiscais, espera-se um crescimento de 15,8% da receita

tributária, estimada em R$33,68 bilhões em 2011, sendo a principal fonte

arrecadadora o ICMS. Nos últimos três anos, esse tributo teve participação média de

83,3% na arrecadação tributária total do Estado.

Cabe observar que a arrecadação de ICMS apresenta forte correlação com o

desempenho da atividade econômica, dado que sua base de arrecadação

corresponde às atividades relacionadas à comercialização interna, tendo em vista a

isenção do tributo sobre as exportações. Segundo estimativas do governo do Estado,

cada 1,0% de variação positiva ou negativa no PIB equivale a uma alteração de

aproximadamente 0,47% na arrecadação do ICMS.

Em relação às despesas, merecem destaque os gastos com pessoal e encargos

sociais, que representam 50,11% do total das despesas correntes do Estado. A

projeção dessas despesas foi realizada com base na folha de abril de 2010, com

crescimento vegetativo de 1,83% ao ano. Em relação aos valores referentes aos anos

de 2011 a 2013, foram considerados recursos destinados aos reajustes autorizados,
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bem como aqueles necessários à cobertura de despesas decorrentes do

preenchimento de cargos por concurso público.

Em relação à dívida pública, os valores projetados para o pagamento dos seus

juros e encargos demonstram uma trajetória ascendente nesse item da despesa, de

R$2,32 bilhões em 2011, R$2,60 bilhões em 2012 e R$2,88 bilhões em 2013. Os

valores relativos à amortização da dívida seguem a mesma trajetória, com projeção

de R$1,35 bilhão em 2011, R$1,47 bilhão em 2012 e R$1,60 bilhão em 2013.

Renúncia de Receita

O anexo de metas fiscais estabelece também a estimativa da renúncia de receita e

sua eventual compensação e da margem de expansão das despesas obrigatórias de

caráter continuado. Dessa forma, o Anexo II.7 divide a estimativa de renúncia em dois

grupos de dados, um com distinção para os benefícios já existentes em 2009 e outro

com os benefícios aprovados e os prorrogados a partir do exercício de 2010 - todos

com projeção de impacto para 2011, 2012 e 2013. O primeiro grupo contém o

impacto das renúncias já consolidadas do sistema tributário do Estado de Minas

Gerais, que não influenciam o cumprimento das receitas e o equilíbrio orçamentário.

O segundo grupo evidencia os benefícios fiscais concedidos ou prorrogados em

2010, com vigência prevista também para 2011.

Para o exercício de 2011, a renúncia de receita atinge R$2,93 bilhões, o que

representa 10,6% da receita de ICMS e 8,7% da receita tributária estimada,

desconsideradas as perdas tributárias heterônomas³. Em relação aos benefícios

heterônomos, estima-se que as renúncias decorrentes da Lei Kandir, dos créditos de

ICMS sobre produtos industrializados exportados e do Simples Minas representem

R$3,01 bilhões em 2011, percentual equivalente a 10,9% da receita prevista de ICMS

para esse ano.

As novas renúncias, com concessões a partir do exercício de 2010, aprovadas com

a observação de medidas compensatórias, consoante o art. 14, incisos I e II, da LRF,

totalizam, para 2011, R$151,92 milhões, o que representa 0,55% do ICMS previsto

para o mesmo exercício.

O projeto informa também a inexistência de margem para expansão das despesas

obrigatórias de caráter continuado, uma vez que o aumento permanente da receita
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prevista, considerado como ampliação da base de cálculo o aumento de 5,5% do PIB

no exercício de 2011, será totalmente absorvido pelo acréscimo estimado da despesa

já existente no exercício de 2011 e para o pagamento do prêmio por produtividade.

No entanto, tendo em vista o encaminhamento a esta Casa, pelo Poder Executivo,

dos projetos de lei de revisão de remunerações para 2011 e a necessidade de sua

compatibilização com os valores encaminhados no projeto em análise, informamos

que a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão enviou a esta Casa ofício

esclarecendo que tal compatibilidade se faz possível, em razão da alteração dos

parâmetros econômicos utilizados na estimativa da receita. No ofício a Secretária

esclarece que “trabalhamos para a elaboração do PLDO 2011 com uma previsão de

PIB de 5,2 % para 2010, e as últimas previsões de mercado (Relatório Focus – Banco

Central) estão trazendo crescimento em torno de 7,2%. Dessa forma, alterou-se a

base para a projeção da receita de 2011, o que apontou para ampliação da margem

de despesa de caráter continuado”.

Anexo II – Riscos Fiscais

No caso da receita estadual, os principais riscos referem-se ao desempenho da

receita de ICMS, que representa a maior parcela das disponibilidades estaduais. Essa

fonte de receita está sujeita a variações distintas de preços administrados, bem como

ao comportamento dos preços de mercado.

Segundo estimativas do governo, 59,1% da arrecadação de ICMS encontram-se

sujeitos à variação de preços de mercado, estando seu desempenho influenciado

pela evolução dos índices de preços ao consumidor. Para variações no nível de

preços (IPCA), o modelo de estimativa prevê um impacto de 0,97% sobre a receita

para cada percentual de variação.

Já o risco para a parcela da arrecadação sujeita à gestão de preços administrados

(40,9%) reside na possibilidade de alterações nas regras vigentes para os reajustes

dos serviços, tais como energia elétrica e telecomunicações, que são tributados pelo

ICMS e que podem acontecer em atendimento a objetivos macroeconômicos

associados às metas de inflação.

Vale ressaltar que a reforma tributária, prevista na Proposta de Emenda

Constitucional nº 31 – A, de 2007, representa risco de perda de arrecadação para o
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Estado, tendo em vista as alterações previstas na legislação do ICMS. Estima-se que,

com a alteração do princípio de lançamento do ICMS da “origem” para o “destino”,

considerando-se os dados da balança interestadual de Minas Gerais em 2007, as

perdas deverão chegar a 1,7% da arrecadação de ICMS em 2011. Além disso, em

relação aos créditos de ICMS, as perdas anuais deverão representar R$36,451

milhões, referentes aos créditos de energia elétrica, e R$15,380 milhões, referentes

aos serviços de comunicação. A alteração da incidência do ICMS sobre diversos

produtos relevantes, como os produtos da cesta básica, resultará em perda de

R$707,7 milhões. A tributação da operação interestadual com petróleo e seus

derivados e energia elétrica deverá ser reduzida a 2%, com impacto de R$109,38

milhões negativos, e a alíquota do álcool hidratado a 12% implica perdas de

R$251,05 milhões.

Feitas as considerações iniciais, passamos à análise das emendas apresentadas.

Parte das emendas apresentadas é de cunho alocativo, ou seja, estabelece que a

Lei Orçamentária deverá conter dotações para o custeio de ações específicas ou

genéricas. Entretanto, deve-se salientar que o instrumento adequado para criar os

programas e as ações, inclusive os programas estruturadores, é o PPAG. Cabe à Lei

Orçamentária, por sua vez, estabelecer, para um determinado exercício, as dotações

orçamentárias para as ações criadas no PPAG. Dessa forma, entendemos que as

matérias relativas à alocação de recursos para ações e programas do Estado devem

ser tratadas durante a discussão do PPAG e do Orçamento, cujos projetos iniciarão

sua tramitação nesta Casa até 30 de setembro próximo. Cabe ressaltar que o PPAG

tem o seu processo de discussão ampliado pela participação da sociedade, em

audiências públicas, o que reforça a legitimidade das decisões sobre a elaboração

das políticas públicas. Além disso, conforme dispõe o § 4º do art. 166 da Constituição

Federal, as emendas ao projeto de LDO não poderão ser aprovadas quando

incompatíveis com o Plano Plurianual. Por esse motivo, deixamos de acolher neste

parecer as emendas alocativas, bem como aquelas que propõem medidas

pertinentes ao PPAG. São elas: Emendas nºs 2, 4, 5, 7 a 9, 11 a 14, 16, 17, 27, 28,

37 a 43, 45 a 48, 50 a 62, 64 a 70, 100 a 104 e 107 a 112. A Emenda nº 3 foi retirada

pelo autor.
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Acolhemos as Emendas nºs 18, 19, 22, 23, 30, 32, 34 e 84, por entendermos que

elas aprimoram a proposição.

As Emendas nºs 25 e 33 propõem alterações no art. 43 do projeto, que trata da

política de aplicação da agência financeira oficial - BDMG -, ampliando o rol de

beneficiários dos programas de fomento do Banco. Essas emendas foram acatadas

na forma de subemendas, que aprimoram sua redação.

A Emenda nº 15, que destina um percentual dos recursos da Fapemig para o

financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições estaduais, foi

acatada na forma de subemenda, fixando o percentual em 25%.

As Emendas nºs 24 e 75 promovem alterações no art. 37 da proposição, que dispõe

sobre o controle e a transparência na gestão fiscal. Entre as alterações propostas

destacamos a que obriga o Poder Executivo a disponibilizar na internet, para acesso

de toda a sociedade, a cópia dos originais dos contratos vigentes da dívida pública e

a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos relatórios de avaliação do

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajustamento dos Estados, celebrado entre

o Estado e a União. Acatamos essas emendas, na forma de subemendas, pois

entendemos que elas aprimoram a proposição. A aprovação da Emenda nº 75

prejudica as Emendas nºs 20 e 21, cujos conteúdos foram incorporados na

Subemenda nº 1 à Emenda nº 75.

A Emenda nº 81, que propõe exigências para a abertura de créditos adicionais, está

sendo acatada na forma de subemenda que suprime o seu § 5º, em razão da

dificuldade técnica para sua implementação.

A Emenda nº 31, que propõe limites ao contingenciamento de recursos na

execução orçamentária, está sendo acatada na forma de subemenda que corrige erro

de redação.

Emendas Apresentadas pelo Relator

Com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da proposição, especialmente

no que diz respeito ao controle e à transparência da gestão fiscal e ao

comprometimento do Estado com a sustentabilidade ambiental, apresentamos as

Emendas nºs 113 a 120.

As Emendas nºs 113, 114 e 118 estabelecem a obrigatoriedade do envio, pelo
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Poder Executivo, a esta Casa, de informações sobre a receita de ICMS discriminada

de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE – e,

ainda, por Município, por tipo de contribuinte e por regime de recolhimento, bem como

de informações sobre o montante da dívida ativa no Estado, discriminada entre

tributária e não tributária, sendo, no caso da tributária, discriminada por tipo de tributo,

indicando-se ainda os valores relativos ao principal, aos juros e às multas.

A Emenda nº 116 acolhe, na forma de diretriz para elaboração do orçamento, as

sugestões propostas pelas Emendas nºs 1, do Deputado João Leite; 6, da Deputada

Gláucia Brandão; 29, do Deputado Delvito Alves; 44, do Deputado Jayro Lessa; 49,

do Deputado Rômulo Veneroso; 63, do Deputado Padre João; 99, do Deputado

Weliton Prado, e 106, do Deputado Carlin Moura.

A Emenda nº 117 propõe que, nos editais de licitação ou instrumentos equivalentes

relativos a aquisição de bens e contratação de serviços pela administração pública,

serão especificados requisitos mínimos de sustentabilidade econômica, social e

ambiental.

A Emenda nº 119 propõe que o BDMG inclua em suas ações a estruturação de

linhas de financiamento para atender às iniciativas de prevenção ou redução da

geração de resíduos sólidos, bem como de reutilização, reaproveitamento e

reciclagem desses resíduos no processo industrial produtivo, em atendimento ao

disposto no art. 4-B da Lei nº 14.128, de 19/12/2001.

A Emenda nº 120 propõe que o BDMG contemple também o fomento ao

desenvolvimento da silvicultura de espécies nativas, nas linhas de pesquisa,

desenvolvimento e produção.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.576/2010 em

turno único, com as Emendas nºs 18, 19, 22, 23, 30, 32, 34 e 84, apresentadas por

parlamentares; as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 15, 24, 25, 31, 33, 75 e 81; e as

Emendas nºs 113 a 120, apresentadas ao final deste parecer; e pela rejeição das

Emendas nºs 2, 4, 5, 7 a 14, 16, 17, 26 a 28, 36 a 43, 45 a 48, 50 a 62, 64 a 74, 76 a

80, 82, 83, 85, 88 a 98, 100 a 105 e 107 a 112.

Esclarecemos que as Emendas nºs 15, 24, 25, 31, 33, 75 e 81 ficam prejudicadas
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com a aprovação das respectivas Subemendas nº 1. As Emendas nºs 1, 6, 29, 44, 49,

63, 99 e 106 ficam prejudicadas com a aprovação da Emenda nº 116. As Emendas

nºs 20 e 21 ficam prejudicadas pela aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 75,

e as Emendas nºs 35, 86 e 87 ficam prejudicadas pela aprovação das Emendas nºs

19, 32 e 18, respectivamente.

A Emenda nº 3 foi retirada pelo autor.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 15

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita

corrente ordinária do Estado destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais - Fapemig -, nos termos do art. 212 da Constituição do

Estado, e por ela privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 25%

(vinte e cinco por cento) ao financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por

instituições estaduais.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 24

Acrescente-se o seguinte artigo após o art. 37:

"Art. ... - O Poder Executivo, nos meses de maio, setembro e fevereiro, apresentará

à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em audiência pública na

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, relatório circunstanciado da

execução orçamentária do Estado.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, a Secretaria de

Estado de Fazenda - SEF - enviará técnicos para prestar informações e esclarecer

dúvidas dos Deputados com relação à execução orçamentária.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 25

Acrescente-se ao art. 43 o seguinte parágrafo:

“Art. 43 - (...)

§ ... - O BDMG observará em suas ações a sustentabilidade do Fundo de Apoio

Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 31

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Caso haja necessidade de contingenciamento de despesas, este se dará,
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preferencialmente, em ações não relacionadas:

I - às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - Feas -;

III - aos programas de segurança pública;

IV - às ações oriundas de emendas populares.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 33

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 43:

“Art. 43 - (...)

§ 3º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos com recursos próprios

ou por ele administrados, as políticas de inclusão social, de redução das

desigualdades regionais, de geração de emprego e renda, de fortalecimento da

economia popular solidária, de sustentabilidade ambiental, de ampliação e melhoria

da infraestrutura e de crescimento, modernização e ampliação da competitividade do

parque produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços, do turismo e do

agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico,

aos programas de irrigação, às atividades de silvicultura e à agricultura urbana.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 75

Dê-se aos incisos I a IV do art. 37 a seguinte redação, e acrescentem-se-lhe os

seguintes incisos V e VI:

“Art. 37 - (...)

I - o projeto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - o projeto e a Lei Orçamentária Anual;

III - a programação e a execução bimestrais das metas físicas do PPAG;

IV - a execução orçamentária com o detalhamento por funções, subfunções,

programas e ações, quadrimestralmente e de forma acumulada, assim como as

demais informações determinadas pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de

2009;

V - a cópia dos originais dos contratos vigentes de dívida pública e, quando for o

caso, sua tradução;

VI - a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos relatórios de avaliação do

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, celebrado entre
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o Estado de Minas Gerais e a União.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 81

Acrescente-se ao art. 18 o seguinte parágrafo 3º:

“Art. - (...)

§ 3º - Acompanhará o projeto de lei relativo a crédito adicional exposição de

motivos circunstanciada que o justifique e que indique as consequências do

cancelamento de dotações proposto sobre a execução de atividades, projetos,

operações especiais e respectivas metas.”.

EMENDA Nº 113

Dê-se ao art. 41 a seguinte redação:

“Art. 41 - A SEF enviará à Assembleia Legislativa, em meio eletrônico, relatório

referente ao mês imediatamente anterior, contendo as seguintes informações:

I - arrecadação do ICMS discriminada de acordo com a Classificação Nacional de

Atividades Econômicas - CNAE - e, ainda, por Município;

II - arrecadação do ICMS discriminada de acordo com a Classificação Nacional de

Atividades Econômicas - CNAE - e, ainda, por tipo de contribuinte

(microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa

de médio ou grande porte, produtor rural inscrito no Cadastro de Produtor Rural

Pessoa Física, produtor rural inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS e outros),

informando também o número total de contribuintes por tipo;

III - arrecadação do ICMS discriminada por regime de recolhimento (débito e

crédito, Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional - e

outros);

IV - arrecadação do ICMS no Estado por meio do regime de substituição tributária,

discriminada por setor econômico;

V - montante da dívida ativa no Estado, discriminada entre tributária e não tributária,

sendo no caso da tributária, discriminada por tipo de tributo, indicando-se ainda o

valor relativo ao principal, aos juros e às multas.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, considera-se empresa de médio ou

grande porte a empresa que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior ao
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valor auferido por empresa de pequeno porte, conforme definição estabelecida pela

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.”.

EMENDA Nº 114

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, a cada bimestre, base

de dados com todos os campos do módulo de monitoramento do Sistema de

Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan - referentes aos programas e

ações do Plano Plurianual de Ação Governamental.”.

EMENDA Nº 115

Dê-se ao “caput” do art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos Poderes do

Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e

empresas estatais dependentes.”.

EMENDA Nº 116

Acrescente-se ao art. 4º o seguinte parágrafo único:

“Art. 4 º (...)

Parágrafo único - Na elaboração do Orçamento, o Estado deverá contemplar, entre

outros:

I - o incentivo financeiro ao desporto de rendimento;

II - a integração rodoviária entre os Municípios e seus distritos;

III - a promoção da produção cultural e artística no interior do Estado;

IV - a atuação integrada em espaços definidos de concentração de pobreza;

V - a ampliação do sistema prisional conveniado;

VI - o fortalecimento da segurança pública;

VII - o suporte social e a atenção ao dependente químico;

VIII - a promoção do saneamento básico e a consolidação do sistema estadual de

gerenciamento de recursos hídricos.”.

EMENDA Nº 117

Inclua-se onde convier:

“Art. - Nas aquisições de bens e contratações de serviços no âmbito da
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administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do

TCE, os editais de licitação, ou instrumento equivalente, especificarão requisitos

mínimos de sustentabilidade econômica, social e ambiental, observadas as

legislações e práticas vigentes, sem prejuízo à natureza competitiva do

procedimento.”.

EMENDA Nº 118

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, por meio eletrônico,

anualmente, relatório sobre quantitativo de pagamentos realizados na administração

direta e indireta, bem como os valores globais por órgão e entidade.

Parágrafo único - Sempre que houver reajustes nos valores correspondentes aos

pagamentos a que se refere o “caput”, o Poder Executivo enviará à Assembleia

Legislativa o relatório atualizado.”.

EMENDA Nº 119

Acrescente-se ao art. 43 o seguinte parágrafo:

“Art. 43 - (...)

§ - O BDMG observará em suas ações o disposto no art. 4-B da Lei nº 14.128, de

19 de dezembro de 2001.”.

EMENDA Nº 120

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 43:

“Art. 43 - (...)

§ - O BDMG fomentará o desenvolvimento da silvicultura de espécies nativas, nas

linhas de pesquisa, desenvolvimento e produção.”.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Inácio Franco - Lafayette de

Andrada - Adelmo Carneiro Leão (voto contrário).

¹ Corresponde ao total da receita orçamentária, deduzidas as operações de crédito,

as receitas provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, do retorno de

operações de crédito (juros e amortizações) e do recebimento de recursos oriundos

de empréstimos concedidos, as receitas de privatizações e as relativas a superávits
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financeiros. O resultado dessa operação será utilizado para o cálculo do resultado

primário.

² Corresponde ao total da despesa orçamentária, deduzidas as despesas com juros

e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital

integralizado e com a concessão de empréstimos com retorno garantido. Esses

valores serão utilizados para o cálculo do resultado primário.

³ Institutos tributários decorrentes de norma federal que causam impactos nas

receitas dos entes federados, alheios a sua vontade.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.627/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do

Córrego do Ouro - Gres -, com sede no Município de Santos Dumont.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.627/2010 pretende declarar de utilidade pública o Grêmio

Recreativo e Escola de Samba Unidos do Córrego do Ouro - Gres -, com sede no

Município de Santos Dumont, que possui como finalidade promover manifestações

artísticas e culturais, estimulando a melhor convivência entre os seus associados e a

comunidade. Na consecução de suas metas, divulga e defende o samba como

música nacional, participa de desfiles carnavalescos, realiza atividades de lazer.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.627/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Paulo Guedes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.668/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.668/2010, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em

favor da Assembleia Legislativa, foi encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 507/2010.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 18/6/2010, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo de 20 dias, estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, não foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembléia Legislativa, no valor de

R$10.000.000,00.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece que os créditos suplementares destinam-se a reforço de dotação

orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento, são autorizados por lei

e abertos por decreto. Sua abertura depende da existência de recursos disponíveis e

será precedida de exposição justificativa.

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado destina-se a

atender a despesas com pessoal e encargos sociais. Para tanto, serão utilizados

recursos provenientes de excesso de arrecadação prevista para o corrente exercício.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o projeto se faz necessário em virtude de a Lei

Orçamentária para o corrente exercício não prever autorização para o Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa.

No que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais que disciplinam a matéria,

cabe observar que a abertura do crédito observará o disposto no art. 169 da

Constituição Federal, bem como as normas pertinentes da Lei Complementar nº 101,

de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Deve-se ressaltar que a LRF, no
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art. 20, II, “b”, determina que a despesa total com pessoal do Poder Legislativo dos

Estados não poderá exceder a 3% da Receita Corrente Líquida – RCL. Cabe à

Assembleia Legislativa o percentual de 2,2272, e ao Tribunal de Contas o percentual

de 0,7728. De acordo com dados extraídos do Banco de Dados do Sistema Integrado

de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais – Siafi-MG –, as despesas

com pessoal da Assembleia Legislativa, até 23/6/2010, considerando a RCL dos

últimos 12 meses e tomando-se como referência o mês de abril de 2010, atendem às

exigências legais.

O projeto, portanto, não encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.668/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho -

Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.513/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei nº 4.513/2010 tem como

finalidade reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e

a utilidade pública das unidades das Associações de Produtores Rurais localizadas

no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma apresentada.

Vem, agora, a proposição a este Colegiado para ser analisada em seus aspectos

de mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IX, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.513/2010 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades das

Associações de Produtores Rurais localizadas no Estado.
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É importante observar que o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que a

declaração de utilidade pública de cada Associação de Produtores Rurais como

entidade autônoma, dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei

específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998. Assim, a proposição em análise

apenas destaca as atividades desenvolvidas por essas instituições de forma genérica,

sem a pretensão de lhe conceder o título de utilidade pública previsto pela Lei nº

12.972.

As Associações de Produtores Rurais são entidades constituídas pela união dos

responsáveis pela agricultura e pecuária, além de seus familiares, interessados em

agregar esforços e ações para a melhoria do processo produtivo e da própria

comunidade a que pertencem.

Esses segmentos buscam o associativismo como forma de reunir forças que

possam gerar um aumento de seu poder de barganha na negociação da venda de

sua produção, retirando os intermediários e conseguindo preços mais competitivos,

assim como na compra de insumos e equipamentos, com acesso aos fornecedores e

facilidade de crédito, bem como o menor custo de estocagem, frete e administração.

Além disso, as organizações auxiliam na qualificação profissional e na adequada

utilização dos recursos naturais para a preservação do meio ambiente.

Em decorrência disso, as Associações de Produtores Rurais têm por escopo

incentivar, orientar, auxiliar e defender seus integrantes em suas atividades como

agricultores e pecuaristas, com vistas ao aprimoramento da organização, à

produtividade e qualidade de seu trabalho e, consequentemente, a seu

desenvolvimento socioeconômico e à melhoria de suas condições de vida.

Cada uma dessas instituições, dependendo dos interesses de seus associados e da

região em que atuam, tem suas particularidades; entretanto, todas atendem aos

requisitos estipulados pela legislação vigente, especialmente os arts. 45 a 61 do

Código Civil, e têm relevância para o progresso das pessoas que vivem no campo.

Diante da importância das atividades desenvolvidas pelas Associações de

Produtores Rurais, consideramos justo e meritório o reconhecimento da relevância

social de seu trabalho no âmbito do Estado de Minas Gerais pretendido pelo projeto

de lei em análise.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.513/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Domingos Sávio, relator - Dilzon Melo - Carlos

Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar nº 62/2010

altera a redação do art. 6º da Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004, que institui as

carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e dá outras

providências.

Aprovado no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e

Justiça, retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2º turno, nos

termos do art. 102, I, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em estudo altera a redação do art. 6º da Lei Complementar nº 81, de

10/8/2004, vedando ao Procurador do Estado o exercício da advocacia contra o

Estado de Minas Gerais ou as entidades integrantes de sua administração indireta.

Para adequar a medida à legislação vigente, o art. 2º do projeto revoga o art. 21 da

Lei Complementar nº 75, de 2004; o inciso I do art. 28 e o art. 31 da Lei

Complementar nº 81, de 2004; e o art. 11 da Lei Complementar nº 96, de 2007.

Pela regra atual, são vedados ao Procurador do Estado não só o exercício da

advocacia fora de suas atribuições institucionais, mas também qualquer outra

atividade remunerada, exceto o magistério e as acumulações a que se referem as

alíneas do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República.

Já segundo a proposição em comento, é vedado ao Procurador do Estado somente

o exercício da advocacia contra o Estado ou contra as entidades integrantes de sua

administração indireta, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 8.906, de
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4/7/94, que, no inciso I do art. 30, veda ao servidor advogar contra a Fazenda

Pública, que o remunera.

Como foi ressaltado no parecer para o 1º turno desta Comissão, a medida em

estudo, além de estar em consonância com o Estatuto da Ordem dos Advogados do

Brasil, não prejudica as atividades da Advocacia Pública, já que não altera a carga

horária de trabalho. Ademais, torna a carreira mais atraente para muitos profissionais

qualificados que se interessam em ingressar no quadro de pessoal da Advocacia

Pública, mas, por exercerem a advocacia privada, estão impedidos de fazê-lo.

No 1º turno, foram promovidas alterações que aprimoram a legislação vigente.

Cabe-nos, agora, ratificar nosso posicionamento anterior, que é favorável à

aprovação da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

62/2010 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Carlin Moura - Neider Moreira - Elmiro

Nascimento.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2010

(Redação do Vencido)

Altera a redação do art. 6° da Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de 2004,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 4º – Os cargos de chefia nos setores jurídicos dos órgãos a que se referem os

incisos I a III do “caput” deste artigo serão exercidos preferencialmente pelos

Procuradores do Estado.”.

Art. 2º – O art. 6° da Lei Complementar n° 81, de 2 004, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 6° – É vedado ao servidor a que se refere o a rt. 5° o exercício da advocacia

contra o Estado de Minas Gerais e contra as entidades integrantes de sua

administração indireta.”.

Art. 3º – O § 2º do art. 30-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, fica acrescido do

seguinte inciso III:

“Art. 30-A – (...)

§ 2º – (...)

III – em Município da mesma Advocacia Regional do Estado.”.

Art. 4° – Ficam revogados:

I – o art. 21 da Lei Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004;

II – o inciso I do art. 28 e o art. 31 da Lei Complementar n° 81, de 2004;

III – o art. 11 da Lei Complementar n° 96, de 17 de  janeiro de 2007.

Art. 5º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.136/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.136/2010 tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao

disposto no § 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.136/2010, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a alienar, por meio de venda, o imóvel constituído por um terreno rural com

área de 2.400m² e respectiva benfeitoria, situado na localidade de Vargem Alegre, no

Município de Jequeri.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, os recursos provenientes da alienação

serão creditados na conta Alienação de Bens e classificados como Receita de

Capital, com observância do disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101,

de 4/5/2000, que veda sua utilização para o financiamento de despesa corrente, salvo
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se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores

públicos.

Cabe observar ainda que o art. 2º estabelece que a venda será precedida de

avaliação e licitação, na modalidade concorrência - exigência da legislação vigente

para a efetivação da alienação de bens públicos -, a cargo de comissão a ser

designada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

ressaltando-se que cópia do laudo de avaliação do imóvel foi apensada ao projeto de

lei em análise.

É importante observar que a alienação de patrimônio público estadual somente

pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do

art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art.

105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro

para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal.

Em decorrência dessas considerações, constata-se que o projeto de lei em análise

se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

acarreta despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.136/2010 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gustavo Corrêa - Tiago

Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 4.136/2010

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, por meio de venda, o imóvel

constituído por um terreno rural com área de 2.400m² (dois mil e quatrocentos metros

quadrados) e respectiva benfeitoria, situado na localidade de Vargem Alegre, no
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Município de Jequeri, registrado sob o nº 296, a fls. 579 do Livro 2, no Cartório do

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jequeri.

Parágrafo único – Os recursos provenientes da alienação prevista no “caput” serão

creditados na conta Alienação de Bens e classificados como Receita de Capital, com

observância do disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 2º – A venda de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação, na

modalidade concorrência, a cargo de comissão a ser designada pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.143/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.143/2010 tem por

objetivo autorizar a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – a doar, com

encargo, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig –

o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao

disposto no § 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.143/2010, na forma aprovada no 1º turno, autoriza, em seu

art. 1º, a Uemg a doar parte do imóvel a que se refere o art. 2° da Lei n° 15.024, de

15/1/2004, correspondente à área de 10.000m², à Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de Minas Gerais – Fapemig –, para que ali seja construída sua sede, que

deverá contar com um centro de convenções destinado ao uso compartilhado com a

Universidade.

O art. 2º determina que, em contrapartida, a Fapemig construirá, na área

remanescente de 90.000m2, de propriedade da Uemg, um prédio para o

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão da Escola de Música
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desta instituição, a respectiva via de acesso e a infraestrutura pertinente. Essas

benfeitorias integrarão o patrimônio da Uemg e serão de uso exclusivo da

Universidade.

Em defesa do interesse público, o art. 3º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio

da doadora se, a partir da publicação da nova lei, findo o prazo de dez anos, não

houver sido construída a sede da Fapemig ou, findo o prazo de dois anos, não tiver

sido cumprida a contrapartida. Ademais, o art. 4° c oncede à Uemg o prazo de dez

anos para o cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do art. 2° da Lei

n° 15.024, de 2004, que autorizou a Fundação João P inheiro a doar a área originária

para a construção do Campus BH; e o art. 5o determina que, em caso de extinção da

Fapemig, por qualquer forma, a área doada, com suas benfeitorias, reverterá ao

patrimônio da Uemg.

É importante observar que a alienação de patrimônio público estadual somente

pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do

art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art.

105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro

para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal.

Em decorrência dessas considerações, ratificamos o entendimento desta Comissão

de que o projeto de lei em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que

tratam sobre a matéria, não acarreta despesas para o erário e não tem repercussão

na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.143/2010 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa - Luiz Humberto

Carneiro.

PROJETO DE LEI Nº 4.143/2010

(Redação do Vencido)
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Autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – a doar parte do

imóvel a que se refere o art. 2° da Lei n° 15.024, de 15 de janeiro de 2004, à

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig – e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica a Universidade do Estado de Minas Ge rais – Uemg – autorizada a

doar parte do imóvel a que se refere o art. 2° da L ei n° 15.024, de 15 de janeiro de

2004, correspondente à área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), descrita no

Anexo desta lei, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –

Fapemig.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” destina-se à construção da sede

da Fapemig, que contará com um centro de convenções destinado ao uso

compartilhado com a Uemg.

Art. 2° – Em contrapartida à doação de que trata o art. 1°, a Fapemig construirá, na

área remanescente de 90.000m2 (noventa mil metros quadrados), de propriedade da

Uemg, prédio para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão

da Escola de Música desta instituição, a respectiva via de acesso e a infraestrutura

pertinente.

Parágrafo único – As benfeitorias a que se refere o “caput” integrarão o patrimônio

da Uemg e serão de uso exclusivo da Universidade.

Art. 3° – A área a que se refere o art. 1° reverter á ao patrimônio da Uemg se:

I – findo o prazo de dez anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1° desta lei;

II – no prazo de dois anos contados da publicação desta lei, não tiver sido cumprida

a contrapartida de que trata o art. 2° desta lei.

Art. 4° – Fica concedido à Uemg o prazo de dez anos  contados da publicação desta

lei para o cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do art. 2° da Lei n°

15.024, de 2004, ressalvada a área de que trata o art. 1° desta lei.

Art. 5o – Em caso de extinção da Fapemig, por qualquer forma, o imóvel de que

trata o art. 1o, com suas benfeitorias, reverterá ao patrimônio da Uemg.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: parte do ponto P1

(N=7801008m e E=613621m) até o ponto P2 (N=7800922m e E=613540m), na

extensão de 117,59m; do P2 ao P3 (N=7800919m e E=613533m), na extensão de

8,35m; do P3 ao P4 (N=7800918m e E=613520m), na extensão de 12,21m; do P4 ao

P5 (N=7800921m e E=613508m), na extensão de 12,21m; do P5 ao P6

(N=7800926m e E=613497m), na extensão de 12,54m; do P6 ao P7 (N=7800934m e

E=613488m), na extensão de 12,54m; do P7 ao P8 (N=7800944m e E=613479m), na

extensão de 13,08m; do P8 ao P9 (N=7800954m e E=613470m), na extensão de

13,06m; do P9 ao P10 (N=7801004m e E=613517m), na extensão de 69,36m; do P10

ao P11 (N=7801038m e E=613560m), na extensão de 53,90m; do P11 ao P12

(N=7801042m e E=613569m), na extensão de 10,54m; do P12 ao P13 (N=7801044m

e E=613581m), na extensão de 12,66m; do P13 ao P14 (N=7801043m e

E=613593m), na extensão de 12,12m; do P14 ao P15 (N=7801036m e E=613607m),

na extensão de 15,02m; do P15 ao P16 (N=7801019m e E=613619m), na extensão

de 21,12m; do P16 ao P17 (N=7801012m e E=613620m), na extensão de 6,72m; e,

finalmente, do P17 ao P1, na extensão de 4,35m, fechando o polígono, com área de

10.000m² e perímetro de 407,88m, sendo identificado pelas seguintes confrontações:

do P1 ao P9, faz divisa com terreno da Uemg; do P9 ao P11, é lindeiro à Avenida

José Cândido da Silveira; do P11 ao P15, é lindeiro à alça de acesso à Rua Sete; do

P15 ao P1, é lindeiro à Rua Sete.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 236/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 236/2007, de autoria do Deputad o Carlin Moura, que dispõe

sobre afixação, nas recepções dos hospitais da rede pública do Estado, da Cartilha

dos Direitos do Paciente, foi aprovado no 2° turno,  na forma do Substitutivo n° 1 ao

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 236/2007

Acrescenta o inciso XXI ao “caput” do art. 2° da Le i n° 16.279, de 20 de julho de

2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de

saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 2° da Lei n° 16.279, de  20 de julho de 2006, fica acrescido

do seguinte inciso XXI:

“Art. 2° – (...)

XXI – ter acesso às contas detalhadas referentes às despesas com os exames, os

medicamentos, as internações, os tratamentos e outros procedimentos médicos a que

tiver sido submetido.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 309/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 309/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira, que disciplina

o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que

menciona, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n°  1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 309/2007

Disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica criada lista pública, identificada c omo “Lista Antimarketing”, para
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registro dos consumidores que não desejam receber ofertas comerciais por meio de

“marketing” direto ativo.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, considera-se “marketing” direto ativo a

estratégia de vendas que consiste em estabelecer interação entre fornecedor e

consumidor, independentemente da vontade deste, com o objetivo de oferecer

produtos.

Art. 2° – A todo consumidor residente no Estado é a ssegurado o direito de requerer

a inclusão na lista de que trata esta lei.

Art. 3° – É vedado ao fornecedor apresentar ofertas  comerciais por meio de

“marketing” direto ativo ao consumidor cadastrado na lista de que trata esta lei, salvo

com autorização prévia e expressa deste.

Art. 4° – O Poder Executivo poderá celebrar termo d e parceria com Organização da

Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip – para a manutenção da lista de que

trata esta lei.

Art. 5° – A inclusão de consumidor na lista de que trata esta lei e a consulta à lista

por fornecedor serão sujeitas a pagamento, na forma do regulamento desta lei.

Art. 6° – É vedado ao fornecedor apresentar ofertas  comerciais por meio de

“marketing” direto ativo a qualquer consumidor:

I – nos domingos e feriados, em qualquer horário;

II – em qualquer dia, entre as 21 e as 8 horas.

Parágrafo único – O disposto no “caput” não se aplica ao fornecedor que detenha

autorização do consumidor específica para as datas e os horários indicados neste

artigo.

Art. 7° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o fornecedor às

penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de 1 1 de setembro de 1990 – Código

de Defesa do Consumidor.

Parágrafo único – No caso de acordo entre o fornecedor e o consumidor lesado,

extingue-se a penalidade administrativa, na forma do regulamento desta lei.

Art. 8° – O disposto nesta lei não se aplica às ent idades sem fins lucrativos e de

caridade que utilizem “marketing” direto ativo.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.626 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.626/2008, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural

do Bairro Alves de São Pedro da União, com sede no Município de São Pedro da

União, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.626/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural

do Bairro Alves, com sede no Município de São Pedro da União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de

Desenvolvimento Rural do Bairro Alves, com sede no Município de São Pedro da

União.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.004 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.004/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que dá nova

redação ao art. 1° da Lei n° 15.018, de 15 de janei ro de 2004, que obriga as

instituições que menciona a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas

equipadas com detector de metais, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no

1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.004/2009

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 15.018, de 15 de janeiro de 2004, que obriga

as instituições que menciona a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas

portas equipadas com detector de metais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 1° da Lei n° 15.018, de  15 de janeiro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – Ficam as instituições públicas e privada s instaladas no Estado obrigadas a

afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com detector de

metais.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.056 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.056/2009, de autoria do Deput ado João Leite, que estabelece

normas para a preservação e para a promoção do patrimônio cultural associado ao

transporte ferroviário no Estado de Minas Gerais, altera a Lei n° 11.726, de 30 de

dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, e

a Lei n° 12.398, de 12 de dezembro de 1996, que dis põe sobre o Plano Mineiro de

Turismo e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.056/2009

Altera a Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política

cultural do Estado de Minas Gerais, e a Lei n° 12.3 98, de 12 de dezembro de 1996,

que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 11 .726, de 30 de dezembro de 1994,

o seguinte inciso VI:

“Art. 6° – (...)

VI – a salvaguarda do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário.”.

Art. 2° – Fica acrescentado ao “caput” do art. 3° d a Lei n° 12.398, de 12 de

dezembro de 1996, o seguinte inciso XII:

“Art. 3° – (....)

XII – incentivo ao turismo direcionado para o patrimônio cultural associado ao

transporte ferroviário.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.714 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.714/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves,

com sede no Município de Simonésia, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°

1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.714/2009

Declara de utilidade pública a Associação Regional Escola Família Agrícola

Margarida Alves, com sede no Município de Conceição de Ipanema.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Regional Escola Família

Agrícola Margarida Alves, com sede no Município de Conceição de Ipanema.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.776 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.776/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Aliados dos Produtores Rurais Opção das Vertentes da

Mantiqueira Barbacenense – Aprov –, com sede no Município de Barbacena, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.776/2009

Declara de utilidade pública a Associação Aliado dos Produtores Rurais Opção das

Vertentes da Mantiqueira Barbacenense – Aprov –, com sede no Município de

Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Aliado dos Produtores

Rurais Opção das Vertentes da Mantiqueira Barbacenense – Aprov –, com sede no

Município de Barbacena.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.855 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.855/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a
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Lei n° 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura – FEC

–, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no  1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.855/2009

Altera a Lei n° 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de

Cultura – FEC.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 2° a 8° e 11 da Lei n° 15.975, d e 12 de janeiro de 2006, que cria o

Fundo Estadual de Cultura – FEC –, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2° – O prazo para a concessão de financiament os ou a liberação de recursos

do FEC será de doze anos contados da data da publicação desta lei, podendo ser

prorrogado por ato do Poder Executivo uma única vez, pelo período máximo de

quatro anos, com base na avaliação de desempenho do Fundo.

Art. 3° – Poderão ser beneficiárias de operações co m recursos do FEC pessoas

jurídicas de direito privado e entidades de direito público que promovam projetos que

atendam aos seguintes requisitos:

(...)

Art. 4° – (...)

I – 4% (quatro por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –, incluídos principal e

encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, que serão orçados no Fundo

como recursos diretamente arrecadados;

(...)

§ 1° – Os recursos definidos no inciso I do “caput”  deste artigo serão aplicados na

proporção de 50% (cinquenta por cento) na modalidade de financiamento

reembolsável e 50% (cinquenta por cento) na modalidade não reembolsável,
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observado o disposto no art. 5° desta lei.

§ 2° – O superávit financeiro do FEC, apurado ao té rmino de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua utilização nos exercícios

seguintes na proporção estabelecida no § 1° deste a rtigo.

§ 3° – Fica facultada a transferência da parcela re ferente ao financiamento

reembolsável a que se refere o § 2°, na forma previ sta no art. 15 da Lei

Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 5° – O FEC, de duração indeterminada, exercerá  as seguintes funções, nos

termos dos incisos I e III do art. 3° da Lei Comple mentar n° 91, de 2006:

I – programática, que consiste na liberação de recursos não reembolsáveis para

entidade de direito público ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,

neste caso conforme normas previstas em regulamento, para pagamento de

despesas de consultoria ou reembolso de custos de empreendimentos, programas,

projetos ou ações de natureza artística ou cultural, aplicando-se, no que couber, a

legislação em vigor sobre as licitações públicas;

II – de financiamento, que consiste na liberação de recursos para a realização de

investimentos fixos e mistos, inclusive aquisição de equipamentos, relativos a projetos

de comprovada viabilidade técnica, social, cultural, econômica e financeira, e para a

elaboração de projetos que visem à criação, à produção, à preservação e à

divulgação de bens e manifestações culturais no Estado.

Art. 6° – (...)

§ 3° – No material de divulgação do projeto, será u tilizado o conjunto de logomarcas

do FEC e constará menção ao apoio ou ao patrocínio do Fundo, de acordo com a

função aprovada.

(...)

Art. 7° – O gestor e agente executor do FEC é a Sec retaria de Estado de Cultura, à

qual compete, além das atribuições especificadas no inciso I do art. 8° e no § 2° do

art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006:

(...)

VI – deliberar sobre operações com recursos não reembolsáveis e efetivar a

contratação, quando for o caso;



____________________________________________________________________________
754

(...)

§ 1° – As competências do agente executor, definida s no § 2° do art. 9° da Lei

Complementar n° 91, de 2006, limitam-se, no âmbito do FEC, à função programática,

definida no inciso I do art. 5° desta lei.

§ 2° – Fica a Secretaria de Estado de Cultura autor izada a constituir, na forma de

regulamento, câmaras setoriais paritárias integradas por representantes de entidades

a ela vinculadas, de outras entidades públicas ou de entidades da sociedade civil

ligadas à cultura, para participar dos processos de análise e de seleção dos projetos

inscritos nos termos dos editais.

Art. 8° – O agente financeiro do FEC, exclusivament e para a função de

financiamento, definida no inciso II do art. 5°, é o Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais S.A. – BDMG –, que atuará como mandatário do Estado para a

contratação dos financiamentos e a cobrança dos créditos concedidos em todas as

instâncias.

§ 1° – Compete ao agente financeiro, além das atrib uições definidas no art. 8° e no

inciso III do art. 9° da Lei Complementar n° 91, de  2006, e em regulamento:

(...)

III – contratar as operações aprovadas e liberar os recursos correspondentes;

(...)

V – determinar e proceder, quando for o caso, a cancelamento de contrato e a

exigibilidade de dívida ou devolução de recursos já liberados, observados os

procedimentos definidos em regulamento;

(...)

§ 3° – O BDMG, na condição de agente financeiro do FEC, fará jus a tarifa de

abertura de crédito equivalente a 1% (um por cento) do valor do financiamento,

descontada da parcela única ou da primeira parcela a ser liberada, e a comissão de

3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea “c” do

inciso II do art. 6° desta lei.

(...)

Art. 11 – (...)

§ 3° – As atribuições e competências do grupo coord enador são aquelas
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estabelecidas no inciso IV do art. 9° da Lei Comple mentar n° 91, de 2006, além de

outras definidas em regulamento.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.858 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.858/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fu ndo Estadual de Habitação – FEH

–, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no  1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.858/2009

Dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação – FEH –, criado pela Lei n° 11.830,

de 6 de julho de 1995.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Fundo Estadual de Habitação – FEH –,  criado pela Lei n° 11.830, de 6

de julho de 1995, passa a reger-se por esta lei.

Art. 2° – O FEH tem por objetivo dar suporte financ eiro para a implantação e a

execução de programas vinculados a políticas habitacionais de interesse social para

a população de baixa renda e, nos termos dos incisos I e III do art. 3° da Lei

Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006, exerc erá as seguintes funções:

I – programática, destinada à liberação de recursos não reembolsáveis para

Município, para entidade integrante da administração indireta de Município que

implemente programa habitacional destinado a famílias de baixa renda e para a

execução de programa especial de trabalho da administração pública estadual;

II – de financiamento, destinada à concessão de financiamento cujo retorno será

incorporado ao patrimônio do Fundo, estabelecendo-se, assim, sua natureza rotativa.
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Parágrafo único – A concessão de financiamento de que trata o inciso II do “caput”

deste artigo poderá ter parcela subsidiada, suportada pelo FEH, decorrente ou não de

convênio firmado pelo agente financeiro, e destinada a complementar a capacidade

de pagamento das famílias beneficiárias, observados os critérios definidos em cada

programa.

Art. 3° – O prazo para a concessão de financiamento  e a liberação dos recursos no

âmbito do FEH será de dez anos contados da data de vigência desta lei, podendo ser

prorrogado por ato do Poder Executivo, uma única vez, pelo período máximo de

quatro anos, com base na avaliação de desempenho do Fundo.

Parágrafo único – O FEH terá prazo de duração indeterminado.

Art. 4° – Para os fins do disposto nesta lei, consi dera-se programa de habitação de

interesse social aquele cujos beneficiários sejam famílias de baixa renda e cujos

recursos sejam destinados a atender às seguintes modalidades de intervenção:

I – construção de unidades habitacionais urbanas e rurais;

II – aquisição de moradia pronta;

III – urbanização e recuperação de áreas degradadas;

IV – aquisição de materiais de construção;

V – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

VI – aquisição de terrenos, desde que vinculada à implantação de projetos

habitacionais de interesse social;

VII – reformas de unidades habitacionais de interesse social cujas condições de

higiene e segurança não atendam a um padrão mínimo de habitabilidade;

VIII – desenvolvimento de programas habitacionais integrados, que compreendam a

construção de unidades habitacionais, o provimento de infraestrutura, a instalação de

equipamentos de uso coletivo e o apoio ao desenvolvimento comunitário;

IX – implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos,

complementares aos programas habitacionais de interesse social;

X – outras formas de provimento e acesso à moradia, mediante modalidades de

financiamento permitidas pela legislação.

Parágrafo único – Na construção de habitação urbana ou rural com recursos do

FEH, será dada preferência à utilização de energia solar na implantação de sistema
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de aquecimento.

Art. 5° – São recursos do FEH:

I – dotações consignadas no orçamento do Estado bem como créditos adicionais;

II – retornos do principal e encargos de financiamentos concedidos pelo Fundo;

III – recursos provenientes de operações de crédito interno e externo firmadas pelo

Estado e destinadas ao Fundo;

IV – recursos alocados por instituições financeiras destinados a programas

habitacionais;

V – recursos não reembolsáveis alocados por órgãos, fundos e entidades federais e

destinados a programas habitacionais;

VI – recursos de outras fontes.

§ 1° – Os recursos do FEH serão aplicados em conson ância com as diretrizes e

prioridades estabelecidas na política e no Plano Estadual de Habitação de Interesse

Social, a que se refere a Lei n° 18.315, de 6 de ag osto de 2009.

§ 2° – No exercício da função programática do Fundo , serão utilizados,

exclusivamente, os recursos da fonte prevista no inciso V deste artigo.

§ 3° – O FEH transferirá ao Tesouro Estadual recurs os para pagamento integral ou

parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações de

crédito interno e externo destinadas ao Fundo, na forma e nas condições

estabelecidas em regulamento.

§ 4° – O superávit financeiro do FEH, apurado ao té rmino de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, facultada a sua transferência aos exercícios

seguintes.

§ 5° – Na hipótese de extinção do Fundo, seu patrim ônio, inclusive os direitos

creditórios, reverterão ao Tesouro do Estado, na forma do regulamento.

Art. 6° – São beneficiários do FEH:

I – famílias de baixa renda, com prioridade para aquelas com renda mensal igual ou

inferior a três salários mínimos;

II – Município e entidade integrante da administração indireta de Município,

observado o disposto no inciso I do art. 2° e os cr itérios definidos em cada programa;

III – empresas e cooperativas habitacionais que, após a conclusão da obra,
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obriguem-se a repassar o financiamento a mutuário final de baixa renda, conforme

definido no inciso I, com observância das normas e das condições estipuladas pelo

agente financeiro do FEH;

IV – outros, desde que satisfaçam os requisitos previstos nesta lei e nas normas

específicas do respectivo programa.

§ 1° – Excepcionalmente, em programas habitacionais  implementados com

recursos do FEH e aprovados pelo Poder Executivo, poderão ser beneficiárias

famílias com renda mensal superior à prevista no inciso I do “caput” deste artigo,

conforme as normas do respectivo programa.

§ 2° – Os servidores civis e militares do Estado po derão ser beneficiários de

programas de habitação específicos, desenvolvidos por meio do FEH, observadas as

regras dos respectivos programas.

§ 3° – Em programas habitacionais implementados pel o governo do Estado para

atender a servidores da administração pública estadual, o FEH será responsável pela

liberação de recursos não reembolsáveis que complementem o financiamento

necessário à aquisição de moradia para servidores com renda familiar de até cinco

salários mínimos, os quais não sejam proprietários de imóvel residencial, observadas

as normas e condições previstas em regulamento especifico.

Art. 7° – São requisitos para a concessão de financ iamentos e a liberação de

recursos no âmbito do FEH:

I – aproveitamento prioritário de áreas urbanas já dotadas de infraestrutura;

II – constituição, pelo Município, de Conselho Municipal de Habitação, que terá a

atribuição de realizar a pré-seleção das famílias candidatas à obtenção dos

benefícios do FEH, obedecidos os critérios socioeconômicos definidos pelo gestor do

Fundo e as normas dos respectivos programas;

III – seleção e aprovação pelo Poder Executivo Municipal da lista final de

beneficiários dentre os indicados pelo Conselho Municipal de Habitação, obedecida a

prioridade e a capacidade de atendimento do respectivo programa;

IV – apresentação ao agente financeiro de documento hábil, emitido pelo Município,

comprovando o cumprimento das exigências previstas nos incisos II e III;

V – parecer do agente financeiro sobre a viabilidade do empreendimento em seus
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aspectos técnico, social, econômico e financeiro;

VI – conclusão favorável de análise da capacidade financeira e da regularidade

jurídica e cadastral do beneficiário;

VII – outros requisitos definidos nos regulamentos do Fundo e de seus programas.

§ 1° – Para a concessão de financiamento, será obse rvado o comprometimento

máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da renda mensal das famílias a que se

refere o inciso I do “caput” do art. 6°.

§ 2° – Não será atendida pelo Fundo a família que t enha membro mutuário do

Sistema Financeiro de Habitação – SFH – ou proprietário, promitente comprador ou

cessionário de direitos de qualquer outro imóvel residencial.

Art. 8° – Na implementação dos programas mantidos c om recursos do FEH serão

observadas as seguintes condições gerais, além das específicas, definidas nos

respectivos regulamentos:

I – para o desempenho da função programática:

a) a comprovação, pelo agente financeiro, do enquadramento da operação nos

objetivos do Fundo e de seus programas;

b) o valor limite da liberação de recursos;

c) a apresentação de contrapartida, em recursos financeiros ou bens imóveis

urbanos ou serviços, desde que vinculados aos respectivos empreendimentos

habitacionais realizados no âmbito dos programas do FEH, conforme as normas

específicas estabelecidas no regulamento e nos termos da Lei Complementar Federal

n° 101, de 4 de maio de 2000;

d) outras condições definidas em regulamento;

II – para o desempenho da função de financiamento:

a) o enquadramento do empreendimento e do beneficiário nos objetivos do Fundo;

b) a composição do investimento;

c) a exigência de contrapartida do beneficiário de, no mínimo, 10% (dez por cento)

do valor do financiamento, expressa, isolada ou cumulativamente, em recursos

financeiros, materiais ou serviços a serem aportados diretamente pelo beneficiário ou

indiretamente, por meio de instituições parceiras, na execução do respectivo

programa habitacional, a critério do agente financeiro;
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d) o prazo total do financiamento;

e) os encargos, na forma de:

1) reajuste do saldo devedor, por índice de preços ou taxa financeira;

2) juros, limitados a 6% a.a. (seis por cento ao ano), aplicados ao saldo devedor

reajustado;

3) outros encargos, conforme normas do programa;

f) as garantias exigidas, a critério do agente financeiro e de acordo com normas de

cada programa.

§ 1° – Poderá ser concedido prêmio por adimplemento  ao beneficiário que mantiver

regular o pagamento do financiamento, na forma definida em regulamento.

§ 2° – O regulamento do Fundo poderá estabelecer ou tras condições para a

liberação de recursos e para a concessão de financiamentos no âmbito do FEH,

observado o disposto nesta lei.

§ 3° – O subsídio de que trata o parágrafo único do  art. 2° será concedido uma

única vez a cada beneficiário, cabendo ao agente financeiro manter cadastro que

permita o controle da concessão, observadas as normas dos respectivos programas.

Art. 9° – O descumprimento de obrigação prevista no  instrumento contratual

sujeitará o beneficiário ao pagamento de juros moratórios e atualização monetária,

conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e

administrativas aplicáveis.

Parágrafo único – O regulamento definirá os casos de infração que poderão

acarretar o vencimento extraordinário da totalidade da dívida, a devolução de

recursos liberados pelo Fundo ao Município e os procedimentos aplicáveis no

tratamento das situações de inadimplemento técnico e financeiro.

Art. 10 – O gestor do FEH é a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais

– Cohab-MG –, com as competências e atribuições previstas no art. 8° e no inciso I

do art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006, e em  regulamento.

Art. 11 – O agente financeiro do FEH é a Cohab-MG, que atuará também como

mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei, com as seguintes atribuições,

além das previstas no art. 8° e no inciso III do ar t. 9° da Lei Complementar n° 91, de

2006, e em regulamento:



____________________________________________________________________________
761

I – a celebração de convênio ou contrato em nome do FEH, visando a captar

recursos de origens diversas para ampliar a capacidade de atendimento do Fundo;

II – a celebração de convênio ou contrato com instituição pública ou privada,

visando a promover estudos ou desenvolver projetos e atividades vinculados aos

objetivos do Fundo bem como a agilizar sua operacionalização;

III – a promoção da cobrança administrativa e judicial de financiamento concedido

com recursos do Fundo, observadas as normas legais pertinentes;

IV – a realização de acordo para recebimento de valores, podendo transigir em

relação a condições e penalidades, preservado o interesse público;

V – a promoção da alienação de bens recebidos em pagamento e a transferência

dos valores obtidos para o patrimônio do Fundo, preservado o interesse público;

VI – o oferecimento em caução dos direitos creditórios do Fundo para garantir

empréstimos e outras operações a serem contratadas com instituições nacionais e

internacionais bem como a participação em ofertas públicas e leilões de recursos

destinados à concessão de subsídios a programas habitacionais, observadas as

seguintes condições:

a) autorização prévia do grupo coordenador do Fundo;

b) destinação de recursos oriundos dos empréstimos à implantação de programa ou

projeto voltado para os objetivos do Fundo.

§ 1° – O ordenador de despesas do FEH é o President e da Cohab-MG, que poderá

delegar essa atribuição.

§ 2° – Os gastos decorrentes de convênio ou contrat o de que tratam os incisos I e II

do “caput” deste artigo serão custeados, total ou parcialmente, com recursos do

Fundo, sem prejuízo das aplicações programadas para o período.

§ 3° – O agente financeiro poderá, mediante prévia comunicação às Secretarias de

Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda, atribuir ao FEH:

I – as quantias despendidas em procedimentos judiciais;

II – os valores correspondentes a saldo devedor de financiamento vencido e não

recebido e vincendo, esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou judiciais

cabíveis;

III – os encargos acessórios decorrentes do financiamento habitacional, de acordo
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com as normas do SFH, na forma do regulamento;

IV – os valores correspondentes aos custos de registros, impostos, taxas e

emolumentos despendidos na implantação e na comercialização dos

empreendimentos habitacionais, compreendendo a legalização da propriedade de

terrenos e a transferência do domínio das unidades construídas, quando houver, na

forma de regulamento;

V – os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e aqueles caracterizados

no inciso II do § 3° do art. 14 da Lei Complementar  Federal n° 101, de 2000.

Art. 12 – O agente financeiro fará jus a:

I – tarifa de abertura e administração de crédito, definida em regulamento de acordo

com as normas dos programas;

II – comissão de até 6% (seis por cento), na forma de regulamento.

Art. 13 – Integram o grupo coordenador do FEH:

I – um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana, que será o seu Presidente;

II – um representante da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais;

III – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

IV – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

V – um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

VI – quatro representantes da sociedade civil organizada, com assento no Conselho

Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Conedru.

§ 1° – Para fins do cumprimento das normas do Siste ma Nacional de Habitação de

Interesse Social – SNHIS –, o grupo coordenador do FEH é também o Conselho

Gestor do Fundo.

§ 2° – As competências e as atribuições do grupo co ordenador serão estabelecidas

em regulamento, que definirá também a forma de indicação dos seus representantes,

observadas as normas aplicáveis, especialmente o disposto no inciso IV do art. 9° da

Lei Complementar n° 91, de 2006, e as normas federa is relativas à habitação de

interesse social.

§ 3° – Os membros a que se refere o inciso VI do “c aput” deste artigo serão

selecionados pelo Conedru e indicados ao Presidente do grupo coordenador, que os
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designará.

§ 4° – Serão garantidos a representantes de movimen tos populares ligados à área

de habitação 25% (vinte e cinco por cento) das vagas destinadas a representantes da

sociedade civil.

Art. 14 – Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

n° 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Faze nda a supervisão financeira do

gestor e do agente financeiro do FEH, no que se refere à elaboração da proposta

orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa do Fundo.

Art. 15 – Os demonstrativos financeiros do FEH obedecerão ao disposto na Lei

Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e nas nor mas específicas do Tribunal de

Contas do Estado.

Art. 16 – Excepcionalmente, o Poder Executivo autorizará a transferência ao FEH

de direitos e obrigações creditórias oriundos da produção ou do financiamento de

unidades habitacionais registradas no balanço patrimonial da Cohab-MG, na forma de

regulamento.

Parágrafo único – A transferência das obrigações creditórias de que trata o “caput”

deste artigo, sem prejuízo de ato normativo do Poder Executivo, é condicionada ao

registro formal de garantia de transferência ao FEH de receitas a realizar, em igual

valor, provenientes de financiamentos ou de alienação de ativos pertencentes à

Cohab-MG.

Art. 17 – Fica revogada a Lei n° 11.830, de 6 de ju lho de 1995.

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.144 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.144/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outra s providências, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.144/2010

Altera a Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, q ue reorganiza a autarquia

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -,

introduz alterações na estrutura orgânica de Secretarias de Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 126 da Lei n° 11.406, d e 28 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a redação a seguir, e o artigo fica acrescido do seguinte § 2°, ficando seu

parágrafo único renumerado como § 1°:

“Art. 126 – A empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS -,

resultante do disposto no art. 125 desta lei, vincula-se à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – e tem por finalidade a prestação de serviços

técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública

direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos seguintes setores:

(...)

§ 2° – A empresa pública de que trata o “caput” pod erá exigir garantia e utilizar os

instrumentos previstos na legislação civil e comercial aplicável às empresas privadas,

nos termos do art. 173, § 1°, inciso II, da Constit uição da República, para assegurar o

cumprimento das obrigações contratuais pelos tomadores de serviços.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 3 E 4 AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 61/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar nº 61/2010

altera a Lei nº 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de
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Minas Gerais.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da

matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Foi, a seguir, analisada pela

Comissão de Administração Pública, que opinou por sua aprovação nos termos do

Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela Comissão de Direitos Humanos, que opinou

por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2 com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresentou.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas em Plenário as

Emendas nºs 3 e 4, que vêm, em virtude de requerimento aprovado em 8/7/2010, a

esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Emenda nº 3, do Deputado Vanderlei Miranda, tem por objetivo alterar a redação

do inciso IV do art. 5º do Estatuto dos Militares, alterando os limites de idade para

ingresso nas corporações militares estaduais. Pela modificação proposta, poderiam

ingressar nos postos e nas patentes dos citados órgãos as pessoas maiores de 18

anos e com até 35 anos, aferidos no momento de sua inscrição no concurso público.

Além disso, os oficiais do quadro de saúde poderiam ser recrutados sem limite

específico de idade.

A Emenda nº 4, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, trata de modificação no art. 3º

do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, mediante a supressão

do art. 6º-A, que seria inserido no Estatuto dos Militares.

Ao examinar a tramitação da proposição em tela, constata-se que ambas as

emendas já estão atendidas, nos termos das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de

Direitos Humanos. A Emenda nº 1 alcança a Emenda nº 3 em sua literalidade. A

Emenda nº 2 abrange o conteúdo da Emenda nº 4, com vantagens, já que, pela

Emenda nº 2, ocorre uma reorganização do art. 3º do Substitutivo nº 2, passando-se

a exigir escolaridade em nível superior de oficiais e praças da Polícia Militar. O

mesmo não acontece com a Emenda nº 4, que apenas retira do substitutivo

mencionado a previsão de que os oficiais da Polícia Militar sejam detentores de
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diploma de bacharel em Direito, o que resultaria numa redação deficiente. É que,

nessa hipótese, haveria referência a todos os componentes das corporações militares

estaduais, menos aos oficiais policiais militares, o que tornaria a norma tecnicamente

imperfeita e sujeita, na aplicação, a toda sorte de interpretações. A Emenda nº 2

produz o mesmo efeito desejado pela Emenda nº 4, sem os problemas ocasionados

pela última.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 3 e 4 apresentadas

ao Projeto de Lei Complementar nº 61/2010.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Maria Tereza Lara - Rômulo

Veneroso.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2010

Presidência dos Deputados José Henrique, Hely Tarqüínio, Sargento Rodrigues e

João Leite.

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens nºs 540 a 542/2010 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 4.771 a 4.773/2010, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº

64/2010 - Projetos de Lei nºs 4.774 a 4.778/2010 - Requerimentos nºs 6.476 a

6.500/2010 - Requerimentos das Comissões de Defesa do Consumidor e de Direitos

Humanos, da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado Gustavo Corrêa -

Proposições Não Recebidas: Requerimentos da Comissão de Segurança Pública (3) -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública e de Educação

- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Mosconi, André Quintão, Carlin

Moura e Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento da Deputada Gláucia Brandão; deferimento -

Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 236 e 309/2007, 3.004, 3.056, 3.855 e 3.858/2009 e 4.144/2010 - Votação de

Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Defesa do Consumidor e de

Direitos Humanos e do Deputado Gustavo Corrêa; aprovação - 2ª Fase: Discussão e

Votação de Proposições: Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.641/2010; encerramento da discussão - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Resolução nº 4.615/2010; apresentação da Emenda nº 2;

encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.350/2010; encerramento da discussão - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura

- Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 540/2010*

Belo Horizonte, 9 de julho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, projeto de lei que institui, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado, o
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Programa de Residência Jurídica.

A proposta disponibiliza na Advocacia Pública Estadual curso de especialização,

mediante a implementação de programa de treinamento em serviço gerido pelo

Centro de Estudos Celso Barbi Filho, destinado a propiciar a bacharéis em direito

conhecimento teórico e prático das atividades de assessoramento jurídico, de

representação do Estado e defesa de seus legítimos interesses, tanto no contencioso

administrativo como em juízo, praticado sob orientação dos titulares dos cargos da

Advocacia-Geral do Estado.

Efetivamente, além de formar especialistas em direito público, com ênfase nas

atividades e competências próprias dos Estados, o programa também terá a

finalidade de despertar nos profissionais do direito o interesse pela carreira da

Advocacia Pública do Estado, preparando-os para enfrentar o respectivo concurso

público.

Ressalte-se que a medida é inspirada em iniciativas semelhantes implantadas com

êxito na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, na Procuradoria-Geral do

Município do Rio de Janeiro e na Defensoria Pública-Geral da União.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

nobres pares o projeto de lei, que segue instruído com declaração de seu impacto

financeiro.

Cláudio Renato dos Santos Costa, Governador do Estado em exercício.

OFÍCIO

Belo Horizonte, 30 de junho de 2010.

Senhor Presidente,

Informo a V. Exa. que o impacto financeiro decorrente do projeto de lei que institui o

Programa de Residência Jurídica no âmmbito da Advocacia-Geral do Estado é de

R$1.674.000,00 (um milhão seiscentos e setenta e quatro mil reais) em um exercício.

Destaco que o Programa de Residência Jurídica terá vigência a partir da data de

publicação da lei decorrente da aprovação do projeto supracitado e que sua

implementação será condicionada à compatibilidade entre o acréscimo às despesas

com pessoal do Poder Executivo e os limites determinados pelo art. 20 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
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Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.771/2010

Institui, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, o Programa de

Residência Jurídica.

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, o

Programa de Residência Jurídica - PRJ.

Art. 2º - O PRJ objetiva proporcionar a bacharéis em direito o conhecimento prático

das atividades jurídicas exercidas na AGE e nos demais órgãos a ela tecnicamente

subordinados.

Art. 3º - A residência jurídica, caracterizada por treinamento em serviço,

compreendendo aulas e orientações práticas oferecidas aos residentes pelos titulares

dos cargos pertencentes aos órgãos e carreiras jurídicas do Estado, inclusive

atividades de apoio a seus integrantes, será gerida pelo Centro de Estudos Celso

Barbi Filho, da AGE, ou, mediante convênio, por outra instituição assemelhada.

Art. 4º - Os residentes serão admitidos mediante processo seletivo público,

constituído de prova escrita, regido por edital publicado na Imprensa Oficial do

Estado, no qual constarão o número de vagas oferecidas, o conteúdo programático

das disciplinas exigidas e a relação das leis estaduais cujo conhecimento seja

necessário ao desempenho das atribuições exercidas pelos titulares dos cargos

pertencentes aos órgãos e carreiras jurídicas do Estado, conforme dispuser o

regulamento.

§ 1º - É condição para inscrição no processo seletivo a que se refere o “caput” a

comprovação de o candidato ter concluído o curso de bacharelado em direito, em

instituição de ensino superior oficial ou reconhecida.

§ 2º - A prova escrita versará sobre as matérias de Direito Constitucional, Direito

Administrativo, Direito Civil, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito Tributário,

Direito Previdenciário, Direito Ambiental, Direito Empresarial, Direito Eleitoral e

Legislação Estadual.

§ 3º - O servidor titular de cargo efetivo ou detentor de função pública estadual

somente será admitido no PRJ com anuência expressa do titular da Secretaria de
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Estado ou entidade autônoma a que pertença a sua unidade de exercício e se houver

compatibilidade de horário, não ficando desobrigado de atribuições funcionais.

Art. 5º - A admissão de residente será por período certo e determinado de seis

meses, prorrogável, conforme dispuser o regulamento de que trata o art. 4º, não

podendo permanecer no PRJ por mais de dois anos.

Art. 6º - O número de residentes será de até vinte por cento do quadro de cargos de

provimento efetivo de Procurador do Estado, aos quais será paga uma bolsa-auxílio

mensal, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Parágrafo único - Na hipótese de extinção do PRJ ou de desligamento, os

residentes receberão a bolsa-auxílio, proporcionalmente, até a data fixada para o

encerramento das atividades ou até a data do desligamento, conforme o caso.

Art. 7º - Os residentes não poderão exercer as atividades privativas dos

Procuradores do Estado e de outros titulares de cargos jurídicos, sendo-lhes vedado

praticar atos que vinculem a Administração Pública.

Art. 8º - A residência jurídica, por consistir em atividades complementares de

ensino, não cria vínculo empregatício entre o aluno-residente e a Administração

Pública.

Art. 9º - A carga semanal dos residentes será de vinte horas de atividades práticas,

competindo ao Advogado-Geral do Estado designar a unidade de exercício e fixar os

horários destinados ao desempenho de suas atividades, bem como dispor sobre a

avaliação de desempenho e os procedimentos destinados a apurar as causas de

desligamento.

Art. 10 - Obterá o Certificado de Residência Jurídica, emitido pela AGE, o residente

que permanecer no PRJ com a frequência regular e o aproveitamento mínimo

exigidos.

Parágrafo único - Serão desligados do PRJ os residentes que:

I - tiverem desempenho insuficiente;

II - tiverem conduta incompatível com o zelo e a disciplina;

III - praticarem ato contrário a normas legais e regulamentares ou deixar de cumpri-

las; ou

IV - não tiverem a frequência regular exigida.
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Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 541/2010*

Belo Horizonte, 9 de julho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia, projeto de

lei que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica.

O imóvel em questão, localizado no Município de Varginha, é parte de uma área

maior que abriga a Coordenadoria Regional do DER-MG e não vem sendo utilizado

pela autarquia.

Em vista disso, propõe-se a autorização para sua transferência com vistas a que no

local seja instalada Companhia Militar Independente de Meio Ambiente e Trânsito,

medida que se reveste de interesse público.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

nobres pares a aprovação do projeto.

Cláudio Renato dos Santos Costa, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.772/2010

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Estado de Minas Gerais imóvel com área de

6.795m², localizado na Rua Varginha, nº 387, Bairro Daniel Fonseca, no Município de

Uberlândia, a ser desmembrado do imóvel registrado sob a Matrícula nº 84.648, fls.

01, Livro 2 - Registro Geral, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de

Uberlândia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

Companhia de Polícia Militar Independente de Meio Ambiente e Trânsito.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-MG se, findo

o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 542/2010*

Belo Horizonte, 9 de julho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia, projeto de lei que dá a denominação de “Herbert José de Souza” à

Escola Estadual localizada no Presídio de Vespasiano, situado na Rua São Paulo,

3100, Bairro Nova Granja, naquele Município.

A medida constante do projeto tem por finalidade prestar justa homenagem à

memória de um dos mais destacados brasileiros, símbolo da determinação e do

trabalho incansável pela cidadania, pela restauração da verdadeira democracia

participativa, pela valorização da solidariedade e dos direitos humanos.

Faço juntar a esta a justificação que me foi enviada pela Secretária de Estado de

Educação, cujo conteúdo mostra a real dimensão do homenageado.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao elevado exame de

seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

Cláudio Renato dos Santos Costa, Governador do Estado em exercício.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Herbert José de Souza, de ensino fundamental e médio na modalidade de educação

de jovens e adultos - EJA, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA,

localizada no Presídio Vespasiano, situado na Rua São Paulo, 3100, B. Nova Granja,

no Município de Vespasiano.

Herbert José de Souza, ajudou a fundar a Ação Popular, movimento que luta pela

implantação do socialismo no Brasil.
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Em 1979, criou o Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Econômicas (Ibase).

Em 1991, ganhou Prêmio Global 500, do Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente, por sua luta em defesa da reforma agrária e dos indígenas.

Em 1993, fundou a Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, que, sem a

ajuda do governo, distribui alimentos à população carente.

Tornou-se membro do Conselho da Comunidade Solidária, que substitui a

Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA).

O homenageado nasceu no dia 03.11.1935 e faleceu no dia 14.08.1997.

Cumpre ressaltar que, no Município de Vespasiano, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.773/2010

Dá a denominação de “Escola Estadual Herbert José de Souza” à Escola Estadual

localizada no Presídio de Vespasiano, naquele Município.

Art. 1º - A Escola Estadual localizada no Presídio de Vespasiano, situado na Rua

São Paulo, nº 3100, Bairro Nova Granja, naquele Município, passa a denominar-se

“Escola Estadual Herbert José de Souza”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
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oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2010

Dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Rio Grande.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Região Metropolitana do Vale do Rio Grande – RMVRG - é integrada

pelos Municípios de Uberaba, Araxá, Conceição das Alagoas, Frutal, incluído o

Distrito de Aparecida de Minas, e Sacramento.

Art. 2º - O Colar Metropolitano da RMVRG é composto pelos Municípios do entorno

da Região Metropolitana atingidos pelo processo de metropolização.

§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMVRG os Municípios de Água Comprida,

Campo Florido, Campos Altos, Carneirinho, Comendador Gomes, Conquista, Delta,

Fronteira, Itapagipe, Iturama, incluído o Distrito de Alexandrita, Limeira do Oeste,

Pedrinópolis, Pirajuba, Planura, Pratinha, Sacramento, São Francisco de Sales, Santa

Juliana, Veríssimo e União de Minas.

§ 2º - A Assembleia Metropolitana, por meio de resolução, assegurará a

participação, no planejamento, na organização e na execução das funções públicas

de interesse comum, de Município integrante do Colar Metropolitano da RMVRG

diretamente envolvido no processo.

Art. 3º - A gestão da RMVRG compete:

I - à Assembleia Metropolitana;

II - ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;

III - à Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 4º - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, cujas

competências serão definidas em lei complementar específica, é composto por:

I - quatro representantes do Poder Executivo estadual;

II - um representante do Poder Executivo de cada um dos Municípios que compõem

a RMVRG;

III - um representante da sociedade civil organizada.

§ 1° - As deliberações do Conselho de que trata est e artigo serão aprovadas pelo

voto de dois terços de seus membros.
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§ 2° - Cada representante terá um suplente para sub stituí-lo em suas ausências e

impedimentos.

§ 3° - O Conselho Deliberativo terá um representant e, eleito por seus pares, no

Grupo Coordenador do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, previsto em lei

complementar específica.

Art. 5° - O representante da sociedade civil organi zada no Conselho Deliberativo de

Desenvolvimento Metropolitano será eleito em Conferência Metropolitana para

mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 1° - Poderá candidatar-se a membro do Conselho De liberativo de

Desenvolvimento Metropolitano o cidadão metropolitano com reconhecida idoneidade

moral e com idade superior a vinte e um anos.

§ 2° - Para os efeitos deste artigo, considera-se c idadão metropolitano aquele que

resida na RMVRG há no mínimo dois anos.

Art. 6° - A Conferência Metropolitana a que se refe re o “caput” do art. 5° será

regulamentada pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e

organizada pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 7° - A atuação dos órgãos de gestão da RMVRG a brangerá:

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou por meio de

integração física ou tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários entre os

Municípios da RMVRG, as conexões intermodais da região metropolitana, os

terminais e os estacionamentos;

II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito, tráfego e

infraestrutura da rede de vias arteriais e coletoras, compostas por eixos que exerçam

a função de ligação entre os Municípios da RMVRG;

III - as funções relacionadas com a defesa contra sinistro e com a defesa civil;

IV - no saneamento básico:

a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do aglomerado

metropolitano;

b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e atendimento

integrado a áreas intermunicipais;

c) a macrodrenagem de águas pluviais;
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V - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a utilização do espaço

metropolitano sem conflitos e sem prejuízo à proteção do meio ambiente;

VI - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para:

a) a garantia de sua preservação e de seu uso, em função das necessidades

metropolitanas;

b) a compensação aos Municípios cujo desenvolvimento seja afetado por medidas

de proteção dos aquíferos;

VII - na distribuição de gás canalizado, a produção e a comercialização por sistema

direto de canalização;

VIII - na cartografia e informações básicas, o mapeamento da região metropolitana

e o subsídio ao planejamento das funções públicas de interesse comum;

IX - na preservação e proteção do meio ambiente e no combate à poluição, as

ações voltadas para:

a) o estabelecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;

b) o gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental;

X - na habitação, a definição de diretrizes para localização habitacional e programas

de habitação;

XI - no sistema de saúde, a instituição de planejamento conjunto, de forma a

garantir a integração e a complementação das ações das redes municipais, estadual

e federal;

XII - no planejamento integrado do desenvolvimento socioeconômico, as funções

públicas estabelecidas nos planos, programas e projetos contidos no Plano Diretor de

Desenvolvimento Integrado.

§ 1° - Os planos diretores dos Municípios integrant es da RMVRG serão orientados

pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado quanto às funções públicas de

interesse comum.

§ 2° - Os planos específicos de uso do solo que env olvam área de mais de um

Município serão coordenados em nível metropolitano, com a participação dos

Municípios e órgãos setoriais envolvidos.

Art. 8° - Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2010.
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Fahim Sawan

Justificação: A criação de uma região metropolitana tem seu fundamento na

necessidade de um Município com maior capacidade econômica auxiliar no

crescimento daqueles que dele dependem para se sustentar e se desenvolver. Com a

instituição da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande, haverá um planejamento

sobre as mais diversas áreas de atuação do Estado, de modo a proporcionar

desenvolvimento econômico e social de forma equilibrada, partilhando igualmente os

benefícios destinados à região, para que os Municípios que a compõem possam

crescer mais e com mais qualidade.

Historicamente, Uberaba sempre serviu como referência na área da saúde,

educação, segurança, desenvolvimento industrial e agropecuário para as cidades que

integram a Região do Vale do Rio Grande, que é composta, em sua maioria, por

cidades de pequeno porte que encontram, no Município de Uberaba, o subsidio

necessário para dar uma melhor qualidade de vida à sua população. Há algumas

décadas, o Município tem sido polo referencial do investimento sucroalcooleiro, o que

motiva crescimento populacional e aumenta a demanda por serviços nas áreas da

habitação, segurança, saúde, transporte e educação. Como consequência, toda a

região percebe frutos desse desenvolvimento e pode também prosperar.

A criação da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande se apresenta como uma

forma de unir os Municípios que pertencem à região em prol de um desenvolvimento

comum, mais justo e igualitário, de maneira que que toda a população local possa ser

beneficiada, gerando mais riqueza, melhora nos sistemas de saúde, transporte e

educação, além de servir como incentivo a novos investimentos externos.

Visando ao desenvolvimento e crescimento econômico da Região do Vale do Rio

Grande, onde temos como referência o Município de Uberaba, conto com o apoio dos

nobres pares para ter aprovado este projeto de lei complementar, como forma de

proporcionar um crescimento sólido, consistente e mais justo a todos os Municípios

da região, e, como consequência, uma melhor qualidade de vida para a população

que ali vive.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.774/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Caminho da Serra, com sede no

Município de Lima Duarte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Caminho da

Serra, com sede no Município de Lima Duarte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Cultural Caminho da Serra

consiste em trabalhar pelo resgate e valorização dos bens culturais de Lima Duarte,

como artesanato, culinária, divertimento, tradições, costumes e manifestações

artísticas, bem como incentivar iniciativas de geração de renda não agressivas ao

meio ambiente e autossustentáveis.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.775/2010

Dá denominação à rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada José Marques de Moraes a rodovia que liga o Município

de Juruaia à Rodovia MG-446, entre os Municípios de Nova Resende e Muzambinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A lei determina que, para a denominação de estabelecimentos,

instituições e próprios do Estado, só podem ser escolhidos nomes de pessoas

falecidas que se tenham destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
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prestados à coletividade. O preceito legal foi respeitado na apresentação deste

projeto de lei, que homenageia o Sr. José Marques de Moraes.

Nascido em 7/9/43 no Bairro das Areias, Distrito de Juruaia, Município de

Muzambinho, era filho de Joaquim Laurindo de Morais e Maria Marques de Morais.

Joaquim Laurindo era descendente de antigas famílias da região de Cabo Verde e

Caconde, e Maria Marques era oriunda de tradicionais famílias de Guaxupé e Juruaia,

formadoras de grande parte da sociedade juruaiense.

José Marques de Morais iniciou seus contatos com as letras na pequena escola do

bairro onde nasceu. Na sua adolescência sua família mudou-se para São José do Rio

Pardo, lá permanecendo por cerca de um ano, tendo isso acontecido no ano de 1958.

Após esse período, a família muda-se novamente para Guaxupé, onde o jovem José

Marques frequenta por algum tempo a Academia de Comércio, retornando a sua terra

natal no começo dos anos 60. Associa-se então com seu primo Juraci e um lojista de

Guaxupé da família dos “Tauil”, e os três montam uma pequena loja, que ficava

situada nas esquinas das Ruas Afonso Pena (atual Jairo Domingues Siqueira) e

Francisco Antônio de Melo, dando a ela o nome de “Irapuã”.

“Zé da Loja”, como passou a ser conhecido, tinha 17 anos e, além de ser

inteligente, tinha muito talento para o futebol, o que fez com que dentro de pouco

tempo ficasse conhecido não só em Juruaia como em todas as cidades da região,

pois passou a ser o maior atacante do glorioso “Sete de Setembro Futebol Clube”,

antigo e famoso time da sua querida Barra Mansa. Além dos atributos esportivos, os

quais doava com toda a sua alma, era também uma pessoa cordial e educada.

Na sua adolescência Zé da Loja foi um jovem namorador, mas, ao completar seus

20 anos, enamora-se de uma jovem de nome Maria José de Castro. Faz desse

namoro seu projeto de vida familiar, casando-se em 31/10/65. Por essa época,

meados dos anos 60, o Brasil passava por grandes transformações políticas que

influenciavam a administração pública juruaiense. Zé da Loja, pela sua popularidade,

é chamado a participar da política partidária local e se posiciona justamente ao lado

da oposição aos antigos caciques políticos da cidade. Lança-se candidato a Vereador

nas eleições de 1966. Contava na época apenas 23 anos e, apesar da pouca idade, o

povo lhe confere uma ampla votação, derrubando antigos adversários. Começa então
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no cargo de Vereador uma luta sem par por uma grande causa, a fundação de uma

escola secundária em Juruaia, evitando assim que os jovens fossem obrigados a sair

em busca de conhecimento. Na Câmara Municipal ocupa a secretaria, auxiliando o

Prefeito com todo o empenho e zelo na criação da referida escola. Conseguindo seu

intento, volta então aos bancos escolares, de onde tinha saído havia muito tempo.

Inteligente, estudioso, participativo, retoma com garra seus estudos, que culminam

com o curso de Advocacia, levado a cabo entre os anos de 1976 e 1979.

Nas eleições de 1970, Zé da Loja é convocado a ser candidato a Prefeito por seus

correligionários, porém, mesmo com sua popularidade, enfrentou alguma

desconfiança popular e muitos se perguntavam se seria ou não uma opção

vencedora, pois seu adversário era nada mais nada menos que o Comendador

Eduardo Senedese, raposa política, maduro nas lides e com dois mandatos “nas

costas”, além de ter sido um dos personagens atuantes na emancipação político-

administrativa de Juruaia. Contudo, Zé da Loja, com 27 anos, “moleque”, como diziam

os adversários, “tira de letra” e vence a eleição com boa margem de votos.

Ao ser empossado, começa imediatamente a mostrar a sua maneira especial de

administrar. Ouve a todos, aceita críticas, separa o joio do trigo, aproveita ideias até

dos adversários, moderniza a administração e, mesmo com parcos recursos, duplica

e melhora a malha de estradas do Município, facilitando com isso a mobilidade de

todos os munícipes. Começa a construção do prédio para o ginásio, cujo

funcionamento é mantido pelo Município mesmo com todas as dificuldades

econômicas.

Infelizmente, seu mandato foi reduzido de 4 para 2 anos, o que prejudicou muito a

sua atuação, mas, devido a sua competência administrativa, elege seu sucessor. Sai

da administração pública, mas não abandona seus ideais, participando sempre das

atividades sociais da cidade. Ocupa a Presidência do Asilo de São Vicente de Paula

durante largo período e colabora também, paralelamente, na edificação do prédio do

hospital e na sua gerência. Devido a sua atuação nas várias frentes em que

empenhou seu tempo, é mais uma vez eleito Prefeito, e o seu mandato, que seria de

1977 a 1980, é estendido até 1982, dando a ele a oportunidade tirada no primeiro

mandato, a qual ele aproveitou com muito zelo. Uma das causas mais prementes
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naquele momento, começo dos anos 1980, era a ligação asfáltica entre Juruaia e

Guaxupé. Embora não conseguindo êxito total, deixou todos os projetos elaborados

através de autoridades estaduais, para que a obra viesse a ser realizada em um

futuro próximo, o que de fato aconteceu. Tanto fez em seu mandato que mais uma

vez elege seu sucessor.

Afasta-se novamente das lides políticas, porém não da realidade municipal e

regional, tendo atuado sempre com grandeza e sabedoria. Zé da Loja viveu com

tamanha intensidade, que conseguiu fazer o que todo homem público poderia e

deveria, e por isso mesmo talvez tenha nos deixado tão cedo. Dentre a sua grandiosa

obra, o que mais se destaca é seu amor à democracia, pois, mesmo sendo criticado,

jamais pensou em vingança contra seus adversários; ao contrário, usou as críticas

em prol da boa administração da coisa pública. “Do povo, pelo povo, para o povo”,

como diria Lincoln.

Por essa atuação memorável, jamais suplantada, ocupa lugar de destaque na

história de Juruaia!

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.776/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Esperança de Córregos -

Acec -, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Esperança de

Córregos - Acec -, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2010.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: Fundada em 2003, no Distrito de Córregos, Município de Conceição do

Mato Dentro, a Associação Comunitária Esperança de Córregos é uma entidade sem

fins lucrativos que tem como finalidade a defesa dos direitos e interesses dos

moradores da comunidade e adjacências, na busca de seu desenvolvimento social e
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econômico.

Na consecução de seus objetivos, a instituição desenvolve atividades voltadas à

proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice, por meio de

incentivo ao aleitamento materno e de combate a doenças transmissíveis e

infectocontagiosas; à prestação de assistência médica, odontológica, educacional e

jurídica; ao combate da fome e da pobreza, por meio de incentivo à produção e

distribuição de alimentos básicos, agasalhos e material de construção; à integração

dos assistidos ao mercado de trabalho; à preservação do meio ambiente; à

implementação de infraestruturas comunitárias de saúde, saneamento básico,

habitação, comunicação e eletrificação; ao estímulo da produção agropecuária e

artesanal.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Associação Comunitária

Esperança de Córregos na consolidação da cidadania de seus assistidos, contamos

com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-

lhe o título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.777/2010

Declara de utilidade pública a Associação Centro Comunitário Mantiqueira -

Acecom -, com sede no Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Centro Comunitário

Mantiqueira, com sede no Município de Camanducaia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2010.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Associação Centro Comunitário Mantiqueira, com sede no Município

de Camanducaia, tem como objetivos melhorar a qualidade de vida de seus

associados em geral, defendendo-os, organizando-os e desenvolvendo trabalho

social junto aos idosos, jovens e crianças, oferecendo-lhes gratuitamente benefícios
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alcançados junto aos órgãos públicos e à iniciativa privada; conceder apoio, incentivo

e incrementos à promoção e realização de eventos no Município; difundir ideias,

elementos culturais, tradições e hábitos sociais da comunidade camanducaiense e

monteverdense; colaborar com instituições públicas e autoridades governamentais

nas áreas de turismo, educação, cultura, meio ambiente, esporte, lazer e bem-estar

social; gerar e manter intercâmbio técnico e cultural com entidades congêneres, nas

esferas regional, nacional e internacional; promover atividades educacionais, cursos,

treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos, visando a sua qualificação

para o setor de turismo e eventos, além de desenvolver uma cultura voltada ao

melhor atendimento possível aos turistas, bem como de incentivar contribuições, de

diferentes maneiras, ao desenvolvimento do turismo na região; firmar convênios,

intercâmbios e permutas visando à viabilização de projetos e eventos socioculturais;

promover, patrocinar, apoiar e incentivar exposições, feiras, mostras, bem como

eventos culturais, esportivos, recreativos, tecnológicos e outros, no Município;

incentivar e patrocinar pesquisas nos campos da arte, dos esportes, da cultura e do

lazer, visando ao incremento do turismo e de eventos no Município; proteger o meio

ambiente e o patrimônio estético, histórico, turístico e paisagístico.

É um trabalho de grande alcance social, que merece ser reconhecido de utilidade

pública estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.778/2010

Declara de utilidade pública o Projeto Comunitário de Integração Social - Procis -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Comunitário de Integração

Social - Procis -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2010.

Sargento Rodrigues
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Justificação: O Projeto Comunitário de Integração Social - Procis -, fundado em

2/1/2007, é uma associação sem fins lucrativos, com duração por tempo

indeterminado, com sede e foro no Município de Belo Horizonte, na Rua Carlos

Gardel, nº 58, Bairro Ribeiro de Abreu.

O Procis tem por objetivo trabalhar pelo desenvolvimento da cultura, do desporto,

da saúde e da educação e pela promoção de oficinas de aprendizagem, de

oportunidades de trabalho, de lazer e entretenimento para crianças, jovens e

adolescentes moradores dos Bairros Acaiaca, Belmonte, Nazaré, Paulo VI, Ribeiro de

Abreu e Vista do Sol. Atua em estreita harmonia com os poderes públicos e

comunitários, visando promover atividades cívicas, recreativas, culturais, desportivas

e socioassistenciais.

A entidade, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo,

está em funcionamento há mais de dois anos e é administrada por diretoria

constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos que

ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares à aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.476/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais pelo Dia do

Engenheiro Florestal e pelos 50 anos da engenharia florestal no Brasil. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº 6.477/2010, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a família do Sr. José Rabello pelo centenário de seu

nascimento. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.478/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Conselho Nacional de

Assistência Social manifestação de apoio ao Projeto de Lei nº 3.077/2008, bem como
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às sugestões de alteração do projeto, constantes em documento de autoria do

Conselho Estadual de Assistência Social. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.479/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Comandante da 12ª Região da PMMG em Ipatinga cópia das notas

taquigráficas da 34ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de cópia das

fichas funcionais do policial militar Ronei Rodrigues da Cunha, lotado em Santa

Margarida, e de todos os registros de procedimentos e apurações relacionados à sua

conduta. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.480/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT e ao DER-MG pedido de providências para a melhoria da BR-345. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 6.481/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a criação de um Batalhão de

Polícia Militar em Formiga. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.482/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Anatel pedido de providências para a melhoria dos serviços de telefonia fixa e móvel

nos Municípios da região do Lago de Furnas.

Nº 6.483/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a melhoria da infraestrutura e

das condições de operação do aeroporto do Município de Formiga. (- Distribuídos à

Comissão de Transporte.)

Nº 6.484/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Planejamento e de Defesa Social pedido de providências para a

implementação do projeto Patrulha Rural no Município de Formiga. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 6.485/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado à Cemig e à Copasa-MG pedido de informações sobre o cumprimento

da legislação que obriga o fornecedor a informar ao consumidor sobre quitação de

débitos anteriores. (- À Mesa da Assembleia.)

 Nº 6.486/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da CEF pedido de providências para restabelecer
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convênio com a Loteria Mineira.

Nº 6.487/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita sejam

encaminhados ao Presidente da CEF cópia das notas taquigráficas da 5ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para adoção de medidas

que proporcionem maior segurança e isenção de custos para agentes lotéricos e

consumidores.

Nº 6.488/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social e à Ouvidoria do

Sistema Penitenciário do Estado cópia das notas taquigráficas da 35ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para apuração de denúncias

sobre violações a direitos humanos no presídio de Caratinga.

Nº 6.489/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Subsecretaria de Administração Prisional cópia das notas

taquigráficas da 35ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de

providências para apurar as denúncias sobre violações a direitos humanos no

presídio que menciona; colher depoimentos dos presos transferidos do presídio de

Caratinga para o de Ponte Nova; promover o retorno a Ponte Nova dos presos com

familiares em Caratinga; garantir a visita imediata de Eli Mendes Lacerda Bontempo a

seu filho, Luciano Mendes Bontempo; e assegurar que o Agente Penitenciário Luiz

Fernando dos Santos não sofra represálias administrativas por apresentar denúncias

a essa Comissão.

Nº 6.490/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Delegado Regional de Caratinga cópia do relatório da visita dessa

Comissão ao presídio de Caratinga, realizada em 14/5/2010, e das notas

taquigráficas da 35ª Reunião Extraordinária da mesma Comissão, assim como pedido

de providências para garantir a agilidade dos inquéritos policiais relativos a casos de

abuso de autoridade, violência física e tortura nesse estabelecimento prisional.

Nº 6.491/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de Caratinga e ao Juiz da 2ª Vara

Cível e Cooperador da 1ª Vara Criminal de Execuções Penais e de Cartas

Precatórias Criminais da mesma Comarca pedido de providências com relação às
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denúncias e ações judiciais referentes a violação de direitos humanos no presídio de

Caratinga, bem como para garantia da segurança do Sr. Sérgio Luiz Ferreira dos

Santos, Agente Penitenciário, e de seus familiares, encaminhando-se também o

relatório da visita dessa Comissão a esse presídio em 14/5/2010, a transcrição dos

depoimentos nela colhidos e as notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa

Comissão em 21/6/2010.

Nº 6.492/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG, à Ouvidoria de Polícia e ao Promotor de

Justiça da Comarca de Abre-Campo pedido de providências para apuração de

denúncia de abuso de autoridade e atos de violência que teriam sido praticados pelo

policial militar Ronei Rodrigues da Cunha, encaminhando-se também cópia das notas

taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão em 21/6/2010.

Nº 6.493/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Colegiado das Corregedorias pedido de providências para que esse

órgão discuta o uso de armas não letais pelos agentes de segurança pública do

Estado, encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião

extraordinária dessa Comissão em 5/7/2010.

Nº 6.494/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz de Direito e ao Promotor de Justiça da Comarca de Abre-

Campo pedido de providências para que seja acompanhada a reintegração de posse

determinada no processo judicial nº 0003.08.026772-1 e para que a sentença seja

cumprida, encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião

extraordinária dessa Comissão em 21/6/2010, bem como de fotos do objeto de litígio

do referido processo, produzidas em Santa Margarida pela equipe desta Casa.

Nº 6.495/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para o

atendimento de solicitações das Câmaras Municipais de Betim, Igarapé e São

Joaquim de Bicas para que não sejam implantadas novas unidades prisionais na

região desses Municípios; para que sejam executadas políticas públicas de

assistência social no entorno das unidades prisionais nela existentes; para que se

respeite a capacidade de ocupação dessas unidades e para que em seu entorno seja



____________________________________________________________________________
789

implantado distrito industrial.

Nº 6.496/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a nomeação dos

candidatos aprovados no concurso público para admissão no cargo de Técnico em

Segurança Pública da Polícia Militar, em 2010, que estão na condição de excedentes.

Nº 6.497/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado pedido

de providências ao Senac-MG para a criação de um hotel-escola na região do Lago

de Furnas.

Nº 6.498/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Turismo pedido de providências para a instalação de sinalização

turística no Município de Formiga e nos demais Municípios da região do Lago de

Furnas.

Nº 6.499/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Cemig pedido de providências para regularizar o abastecimento de energia nos

Municípios da região do Lago de Furnas, especialmente no Distrito de Ponte Vila, em

Formiga, e para que sejam ligadas as luminárias de duzentos postes no Balneário

Furnastur.

Nº 6.500/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Planejamento pedido de providências com vistas a que sejam

destinados recursos para a construção de estação de tratamento e redes de esgoto

nos balneários do Lago de Furnas.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Defesa do

Consumidor e de Direitos Humanos, da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado

Gustavo Corrêa.

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de Esportes e da Juventude pedido de providências para implementar no Município

de Contagem o programa Segundo Tempo, com o objetivo de atender jovens em
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situação de risco social.

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de Desenvolvimento Social pedido de providências para promover a expansão do

programa Poupança Jovem no Município de Contagem, especialmente para a

comunidade dos Bairros Estrela Dalva e São Mateus.

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de Defesa Social pedido de providências para implantar o programa de controle de

homicídios Fica Vivo na região dos Bairros Estrela Dalva e São Mateus, no Município

de Contagem.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública e de Educação.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, gostaria de abordar alguns aspectos

interessantes, muito ricos do ponto de vista político. Nestes dias que antecedem

nosso recesso, estamos vendo, na Assembleia, a tramitação de matérias de

segmentos extremamente importantes para o Estado, vitais para o bem-estar de

Minas Gerais. Há algum tempo, elas estão sendo discutidas e votadas nesta Casa.

Nesta semana, estamos ultimando os nossos trabalhos deste semestre. Sr.

Presidente, discutimos e votamos aqui um projeto, de autoria do governo do Estado,

extremamente oportuno para a educação de Minas Gerais, especificamente para os

professores. Esse projeto suscitou aqui uma discussão acalorada. Durante um bom

tempo, as galerias ficaram lotadas, contamos até mesmo com a presença do

sindicato dos professores. Houve uma votação inicial, e, durante o período de greve,

os professores estiveram aqui praticamente todos os dias, fazendo suas

reivindicações, expondo suas ideias e lutando pelos seus direitos. Depois de o projeto

ter sido aprovado nesta Casa, até de uma forma surpreendente, o Governador

Anastasia enviou-nos outro projeto que praticamente acatava as propostas anteriores,

ou seja, complementava o que tinha sido aprovado no primeiro momento. Essas
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propostas serão adotadas no próximo ano, em virtude de dispositivo constante na Lei

de Responsabilidade Fiscal e em razão do período eleitoral, que não permitem que

elas sejam postas em prática ainda este ano. Esse fato foi muito importante, porque,

pela primeira vez nesta Casa, um projeto para a educação foi aprovado para entrar

em vigor no próximo ano, de forma a atender plenamente à reivindicação dos

professores do Estado de Minas Gerais.

Caros Deputados Doutor Ronaldo e Duarte Bechir, passado algum tempo, iremos

para o interior do Estado, para as nossas regiões, onde poderemos ouvir os

professores. Dessa forma, obteremos o panorama fiel, exato do que ocorreu. Os

professores estão surpresos com o projeto de lei enviado a esta Casa e aprovado por

nós, pois ele atende, quase na plenitude, às solicitações e aos anseios da classe,

depois de anos e anos de luta. Finalmente o Governador Antonio Anastasia

conseguiu a proeza de caminhar, de forma célere, em direção ao atendimento dessa

classe tão sofrida em Minas Gerais e no País.

Ademais, caro Presidente, ocorreu aqui uma votação importantíssima de matéria

referente à Polícia Civil. Agora, encontra-se em discussão e em fase final de votação

matéria da Polícia Militar. Portanto, são dois projetos importantíssimos. Este é um

momento extremamente importante para o Estado, pois o panorama da nossa

segurança pública, tão angustiante para Minas Gerais e para o Brasil, passará por

mudanças. Percebemos a preocupação do governo de Minas com as Polícias Civil e

Militar, não apenas no que diz respeito ao salário, mas também no que se refere à

condição e à qualidade do trabalho desses profissionais tão importantes para a

população do Estado.

Caro Deputado João Leite, antes de conceder aparte a V. Exa., gostaria de

salientar, rapidamente, o que foi feito pela educação em Minas Gerais nesse período.

Caros Deputados, é surpreendente observar que a lei votada há dois anos colocou

na legalidade 100 mil funcionários da educação que não eram efetivos, estavam em

absoluta insegurança e intranquilidade, sem seus direitos. Eram pessoas com 20, 25

anos de trabalho, que poderiam ter sido colocadas na rua sem nenhum direito. Mas

essa situação de 100 mil funcionários foi legalizada de uma vez só pelo Governador

Antonio Anastasia, com adicional de R$80.000.000,00, quase R$1.000.000.000,00
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por ano. Foi um gesto corajoso. Houve uma incompreensão momentânea do

Ministério Público, que não entendia que isso podia ser feito legalmente. Mas foi feito,

votamos o projeto aqui. Portanto, houve um ganho enorme para 100 mil funcionários

que estavam nessa situação e também para a educação de Minas Gerais, que fez

justiça a esses trabalhadores que se dedicaram tanto durante todo o tempo.

Caro Deputado João Leite, em nossas andanças pelo interior observamos os

investimentos que o governo tem feito na educação. Nenhum outro governo fez o que

este fez. Todas as escolas foram totalmente transformadas por reformas

monumentais, restaurações, ampliações, além da construção de outras unidades,

com um custo de R$1.300.000.000,00. Sendo assim, a estrutura das escolas mineiras

hoje é completamente diferente daquilo que era num passado recente.

Segundo pesquisa do Ministério da Educação, através de uma prova chamada

Prova Brasil, que inclui Português e Matemática, aplicada em todas as escolas

públicas do País, Minas ficou em 1º lugar. Ultrapassamos todos os Estados, São

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e hoje ocupamos o 1º lugar.

Entrarei em detalhes daqui há pouco, mas, neste momento, concedo aparte, com

muito prazer, ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Mosconi. V. Exa. sabe

da honra que tenho em ser seu colega não apenas na Assembleia, mas também no

PSDB. V. Exa. é uma grife do Parlamento, uma grife do PSDB, sempre foi

preocupado com a saúde da população, é o autor da Proposta de Emenda à

Constituição nº 29, que determinou investimentos na saúde no País. Isso ficará para

sempre no seu currículo, na sua folha de serviços prestados ao País. Tenho a maior

honra de ter V. Exa. como companheiro no PSDB em razão de seu compromisso com

a saúde, com as pessoas e com o lado social.

O Deputado Carlos Mosconi* - Muito obrigado. A honra é minha, Deputado.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Minha também, Deputado. É claro que temos

de reconhecer a importância de todo o pessoal da educação, os professores, que

atingiram, com competência, esses números reconhecidos em todo o Brasil hoje.

Agradecemos e somos reconhecidos aos professores por esse trabalho.

Acompanho com muito carinho esse assunto, pois, no início deste governo, fui
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Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes. O Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento dos Povos mostra que hoje sete Estados brasileiros

atingiram o Objetivos do Milênio - ODM -, diminuíram a pobreza para menos da

metade. E Minas está entre esses Estados. Reduzimos a pobreza para 53%. O

Estado vem cumprindo essas metas em relação à pobreza.

Observem os indicadores de Minas Gerais que foram reconhecidos pela ONU. O

Estado vem cumprindo as metas do milênio e está reduzindo a pobreza

drasticamente. Deputado Carlos Mosconi, o índice é medido a partir de uma renda

familiar inferior a R$255,00. Então, estamos dizendo que hoje 53% de nossa

população têm renda superior à metade do salário-mínimo. Ou seja, estamos falando

em uma mudança de 53%. Portanto, o social está em alta em Minas Gerais. Estamos

promovendo a inclusão de famílias, de pessoas. Quanto aos números da educação,

ressalto que o tempo na escola é fundamental, assim como a redução da pobreza, a

melhoria da saúde pública e a redução da mortalidade infantil, que V. Exa. conhece

tão bem. Apoio seu entusiasmo diante das questões dos mineiros, junto-me aos que

estão contribuindo para que o Estado seja cada vez melhor para se viver. Muito

obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi* - Caro Deputado João Leite, agradeço-lhe o aparte,

que engrandece ainda mais o meu despretensioso pronunciamento, pois nos traz

dados novos: a avaliação da Organização das Nações Unidas - ONU -, que coloca

Minas Gerais numa condição muito expressiva no panorama brasileiro, no que se

refere à diminuição da pobreza. V. Exa. aborda essa questão crucial num país com

tantos problemas como o nosso.

Quanto à polícia, estamos falando sobre a diminuição acentuada dos índices de

criminalidade em todo o Estado. Parece-me que a questão da educação é

fundamental neste momento. O governo federal avaliou a educação de Minas Gerais

como superior em relação ao nível de desenvolvimento das demais escolas públicas

do País. Durante todo esse período, fiquei muito impressionado com a melhoria das

condições materiais das nossas escolas. Houve melhorias, por exemplo, na aquisição

de material escolar, no transporte, na merenda escolar e na qualidade de ensino.

Queríamos ter um parâmetro para fazer uma avaliação. Será que a qualidade do
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ensino melhorou tanto quanto a estrutura física dessas escolas? O resultado está no

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb. Melhorou demais! Hoje,

Minas Gerais ocupa o primeiro lugar, em praticamente todos os itens, está acima da

média nacional. Muitas vezes, nosso Estado iguala-se a São Paulo, mas ainda é

superior quanto ao ensino fundamental. De acordo com o Ideb, o Sudeste tem uma

média de 5,4%; Minas Gerais está acima, com 5,8%; São Paulo, com 5,4%; Espírito

Santo, com 5%; e Rio de Janeiro, com 4%. Portanto, Minas está muito acima desses

outros Estados. Essa situação foi demonstrada por meio de uma avaliação, de uma

pesquisa absolutamente isenta. Com um índice de 94,8% das nossas escolas

estaduais, conseguimos atingir a meta que foi estabelecida para o final de 2011.

Então, avançamos bastante e ficamos muito felizes por isso.

O ponto mais importante da questão é a valorização dos professores mineiros, o

reconhecimento da importância da profissão pelo governo do Estado. Realmente, não

há como melhorarmos a educação no País, se não melhorarmos as condições

salariais dos nossos professores. Não basta melhorar as condições de trabalho e a

estrutura das escolas. O governo propôs um aumento de 18,20% para os professores

de ensino médio, com 24 horas de carga horária, e até de 104,40%, para os de

licenciatura curta, com 30 horas de carga horária. Esse é um grande avanço.

Segundo a atividade de cada um deles, há vários graus de aumento. O menor

aumento é de 18,20%, mas chegamos a 104,40%.

Caro Deputado João Leite, ficamos felizes porque tivemos em Minas Gerais, além

desses avanços - que são evidentes, ninguém pode contestar, são números -, um

aumento do crescimento econômico. Aí vem a competência da gestão administrativa

para fazer essas coisas. O Brasil cresceu 6% em termos de economia. Ótimo,

aplaudimos. Mas Minas Gerais cresceu 12%, o dobro do País. Isso faz com que as

propostas trazidas pelo governo de Minas a nossa Casa a fim de que as aprovemos

com entusiasmo possam ser implementadas. Ficamos felizes por trazer essas

notícias para a população mineira. Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado André

Quintão.



____________________________________________________________________________
795

O Deputado André Quintão* - Sras. Deputadas e Srs. Deputados, telespectadores

que acompanham a TV Assembleia, hoje, 13/7/2010, completam-se 20 anos da

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.069, de 13/7/90.

Essa lei, sem dúvida nenhuma, é a mais importante no que diz respeito à criança e ao

adolescente. Ela é polêmica para alguns, desconhecida por muitos e incompreendida

por tantos outros, até por desinformação. Mas trata-se de uma verdadeira referência,

por colocar a criança e o adolescente como destinatários prioritários das políticas

públicas em nosso país.

A Lei nº 8.069 resulta de uma ampla mobilização da sociedade brasileira e vem

regulamentar o art. 227 da Constituição Federal de 1988, que estabelece os direitos

principais da criança e do adolescente com absoluta prioridade, rompendo com a

tradição menorista que vigorava em nosso país desde a década de 20, com o

chamado Código de Menores. Mais do que uma lei, trata-se de uma ruptura com uma

concepção equivocada que prevalecia até então, que tratava apenas a criança

considerada em situação irregular, a criança cuja família era muito pobre e que, por

vezes, era destituída do pátrio poder e também aquela que cometia o chamado ato

infracional. Ou seja, apenas crianças muito pobres ou que atentavam contra a

sociedade eram objeto da preocupação legal e de política pública, e de uma maneira

que as segregava do convívio social. Essas crianças eram retiradas de suas famílias

e internadas em instituições fechadas, integrantes do modelo Funabem-Febem,

principalmente no período da nossa nada saudosa ditadura militar. Felizmente, hoje

vivemos em outro momento da democracia brasileira.

Pois bem, Srs. Deputados. Essa mudança de paradigma, essa mudança que coloca

uma legislação à altura dos direitos humanos civilizatórios é desconhecida. Muitos

enxergam o Estatuto apenas nos artigos que dizem respeito à criança e ao

adolescente que cometem ato infracional, assim mesmo com informações distorcidas,

porque, mesmo nessa situação, o Estatuto prevê as chamadas medidas

socioeducativas, e a internação é a mais drástica.

De lá para cá, podemos contabilizar avanços decorrentes da implantação do

Estatuto da Criança e do Adolescente. Às vezes, no Brasil, temos o pessimismo como

companhia permanente e muita dificuldade em perceber os avanços. Faz-se
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necessário reconhecer que, nesses 20 anos, tivemos avanços em algumas áreas:

redução da mortalidade infantil; universalização do acesso da criança ao ensino

fundamental; entrada do ensino infantil na agenda das políticas públicas; implantação

de milhares de conselhos tutelares em quase todos os Municípios brasileiros;

ampliação de programas de apoio sociofamiliar, vinculados ao Suas, como o

programa de atenção integral às famílias, os programas de transferência de renda,

cujo melhor exemplo é o Bolsa Família, e os programas relacionados à adolescência

e à juventude, como o ProJovem.

Temos uma série de programas públicos que buscam criar condições para que as

famílias tenham a dignidade necessária para acolher suas crianças e seus

adolescentes. É inegável também que avançamos na mobilização maior da

sociedade para combater o trabalho infantil, a pedofilia, a violência e exploração

sexuais. Portanto, caminhar sempre rumo ao cumprimento do Estatuto da Criança e

do Adolescente é uma obrigação de todos. Não concordo e abomino quem diz que o

Estatuto é muito avançado para a realidade brasileira, como se a criança da Suíça,

Suécia, Dinamarca ou Noruega tivesse maior direito de existência digna do que a

criança brasileira. Todas são crianças, e, nessa condição peculiar, merecem atenção

prioritária da família, da sociedade e do Estado brasileiro.

Mas é verdade também que existem lacunas. Hoje, uma preocupação de todos diz

respeito ao crescente uso e abuso de drogas por crianças e, principalmente,

adolescentes e jovens. É urgente realizar uma ação efetiva e intersetorial entre níveis

de governo, como força-tarefa e mutirão, para enfrentar o desafio do consumo do

“crack”, do uso e do tráfico de droga. Isso depende de todos nós, da família, de uma

boa rede pública de educação, de saúde e atenção psicossocial para recuperação do

usuário de droga, além de uma ação efetiva do Sistema de Defesa Social. Na área da

educação, temos que melhorar a qualidade dos ensinos fundamental e médio,

ampliar a experiência da escola em tempo integral, universalizar o acesso ao ensino

infantil e combater a evasão escolar, que atinge níveis insustentáveis em Minas

Gerais, segundo Estado mais rico da Federação.

É importante também resgatar de vez uma rede para que as medidas

socioeducativas sejam implementadas efetivamente. E não só em meio aberto, com a
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prestação de serviços à comunidade, em liberdade assistida, mas também nos

Centros de Internação Socioeducativos, porque, infelizmente, boa parte dos jovens

que cometem atos infracionais estão ligados ao tráfico de drogas e ao cometimento

de homicídios. Se não se cumpre o Estatuto em suas medidas socioeducativas,

cresce na sociedade o sentimento de que ele é culpado pela impunidade. Aí, vêm as

velhas histórias que, como todos sabemos, não contribuem para a efetiva defesa das

políticas públicas integrais previstas no Estatuto, porque ele passa a ser

bombardeado pela própria sociedade brasileira.

O Deputado Tenente Lúcio (em aparte)* - Obrigado, Deputado, a quem parabenizo

por sua exposição. Eu também estava inscrito para falar sobre o mesmo assunto,

mas contento-me em apenas nomear os Conselheiros dos três Conselhos Tutelares

implantados em minha cidade, Uberlândia, que tão bem trabalham para garantir a

segurança e os direitos das crianças e dos adolescentes. Esses Conselhos,

denominados Conselhos 1, 2 e 3, estão situados na Rua Duque de Caxias, no 50, no

Centro da cidade de Uberlândia.

No 1o Conselho Tutelar, temos os Conselheiros Carla Beatriz Vilela da Silva

Serrato, Daniella Batista Borraz, Elza Vicência de Oliveira, Marielle de Queiroz Vieira,

Sandra Evangelista Silva. No 2o Conselho Tutelar: América Rocha Costa, Dulce

Spirandelli Pereira Carvalho, Fátima das Graças Rezende Matias, Jonas Celestino

Silva Júnior e Zilma Garcia Ribeiro. E no 3o Conselho Tutelar: Antônio das Graças

Lopes, Edileusa Ferreira Rosa, Hélio Tomaz de Souza Filho, Maria Célia Bianchini

Cardoso e Nauriá Novais Cardoso Costa Lopes.

Agradeço ao Deputado André Quintão, uma pessoa realmente preocupada com

nossas crianças e adolescentes, assim como nós no Triângulo Mineiro,

principalmente na minha cidade, Uberlândia. Obrigado.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Tenente Lúcio. Apesar dos

avanços, precisamos romper com o ciclo da impunidade em relação àqueles que

cometem atos de violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Neste

momento, uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça cobra mais uma vez a

implantação de vara especializada para julgar crimes cometidos contra crianças e

adolescentes, para o que já há previsão legal, por ação desta Casa, que aprovou
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emenda de minha autoria à lei de organização do Judiciário. É importante denunciar e

nos manter vigilantes, mas é igualmente importante que os denunciados sejam

punidos.

Também precisamos ser mais efetivos no combate ao trabalho infantil, apesar de os

indicadores estarem decaindo, com a diminuição do número de trabalho infantil no

País. Mas, em relação ao trabalho infantil e à exploração sexual, o nosso horizonte

não deve ser o de diminuir, mas o de erradicá-los da história do País.

Portanto, Sr. Presidente, nesta data tão importante, duas décadas de luta pela

implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, gostaria de congratular-me

com os Conselheiros Tutelares municipais dos direitos da criança e do adolescente

do Estado de Minas Gerais, as entidades sociais, as ONGs, as entidades de defesa

dos direitos da criança e do adolescente e tantos militantes anônimos que defendem

o Estatuto no dia a dia, não como lei, mas referência de direitos humanos da criança

e do adolescente.

Por meio das comissões permanentes e, hoje principalmente, da Frente

Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tenho a honra

de coordenar com o apoio inestimável de tantos Deputados e Deputadas, esta Casa

faz a sua parte. Na pessoa da nossa querida Eunice, grande militante da área de

direitos humanos, da Pastoral do Menor, que nos deixou há poucos dias, deixo a

menção a tantas pessoas boas que fazem valer o Estatuto da Criança e do

Adolescente. Espero que daqui a alguns anos possamos comemorar o aniversário do

Estatuto. A verdadeira comemoração será realizada quando os seus artigos

estiverem efetivamente incluídos na agenda cotidiana das crianças e dos

adolescentes do nosso país. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, ilustre Deputado João Leite, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente e telespectadores da TV Assembleia,

hoje, dia 13, os servidores públicos e da educação realizam ato público em protesto

ao não reposicionamento na carreira, que deveria começar a ser implementado no dia

1º de agosto. A remuneração do servidor público e do professor é um tema bastante
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recorrente, pois, durante os oito anos do atual governo, pouco se avançou. Em

função do movimento grevista dos professores, que durou 47 dias, é interessante

observarmos que o governo, pressionado pelo movimento, veio à mesa de

negociação para fazer o estudo da situação funcional do quadro de servidores da

Secretaria de Educação. Por meio desse estudo, constatou que os professores e os

servidores da educação são mal-remunerados. Da forma como a proposta do

governo foi votada nesta Casa, o problema ainda permanece, pois o que foi aprovado

será aplicado somente em 2011. É importante retomarmos a análise desse

documento para entendermos a radiografia da educação em Minas Gerais.

Pelo estudo, atualizamos os números do quadro da educação e constatou-se que

há 337.378 servidores remunerados na folha de pagamento de abril de 2010 da

Secretaria de Educação, compreendendo ativos e aposentados, efetivos, designados,

em exercício e licenciados. Incluem-se também 5.240 servidores da Secretaria de

Educação que optaram, em 2006, por permanecer nas carreiras antigas e servidores

de outros órgãos em exercício nessa Secretaria. São quase 400 mil servidores da

Pasta, a maior parte, 210.011, na carreira de Professor de Educação Básica,

correspondendo a 62,5% do total de servidores ativos e aposentados, que respondem

por 72% da folha de pagamento da referida Secretaria.

O segundo grupo é o de Auxiliares de Serviço de Educação, correspondendo a

68.237 servidores, 20,2% do total, mas com participação na folha de pagamento

apenas de 9,9%. O estudo fez uma média da massa remuneratória desses

servidores. Como podemos observar, é um conjunto grande de servidores. Ao

fazermos a média da massa remuneratória desses servidores, constatamos que a

remuneração média total - não o salário médio, mas a remuneração, que é composta

pelo vencimento básico e as gratificações, como tempo de serviço, pó de giz,

quinquênio, anuênio, gratificação de desempenho -, considerando os servidores de

todas as carreiras da educação, é de R$1.171,84. Essa é a média remuneratória de

todo o conjunto dos quase 400 mil servidores da educação, sendo a média da

carreira de Analista Educacional, a mais bem remunerada, de R$2.748,00. A média

da remuneração de Especialista de Educação Básica é de R$1.552,00. Os

professores vêm em 4º lugar, com uma remuneração média de R$1.355,00, e os
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Auxiliares de Serviço de Educação com R$574,00. Essas são as remunerações

médias desses servidores.

Os professores possuem jornada completa de trabalho de 18 horas semanais,

muitos nomeados ou contratados para lecionar frações diferenciadas de jornadas. O

estudo constata também que há grupos de professores ativos na docência com 18

horas semanais, com média remuneratória de R$1.539,00, que ingressaram há mais

de 20 anos. Mas a média para os que foram admitidos após 2005 é de R$863,00,

segundo o estudo, incluindo todas as gratificações.

O que se constata é que há um problema real de falta de valorização do profissional

da educação em Minas Gerais. Da forma como o governo apresentou, não resolveu o

problema, porque foram incluídas todas as gratificações no piso remuneratório e essa

remuneração foi congelada. O servidor com maior tempo de casa ficou prejudicado

nesse procedimento. Aumentamos o piso dos que têm menos tempo de casa, mas,

em compensação, congelamos o piso dos que têm mais tempo. Com isso, trocamos

seis por meia dúzia. Isso tem gerado uma grande insatisfação, um grande

desconforto aos profissionais da educação em Minas Gerias. E, com o corte do

reposicionamento, haverá professor e servidor público com redução salarial. Então

essa é a realidade da educação em Minas Gerais, e precisamos enfrentá-la. Não

podemos continuar tratando a situação remuneratória dos professores com tanta

hipocrisia, como vem ocorrendo. Não adianta vir aqui se vangloriar e dizer que o

problema da remuneração dos professores foi resolvido, pois isso, efetivamente, não

ocorreu. O professor, a professora, o pai de família professor e a mãe de família

professora sabem que a realidade deles continua muito difícil na escola. Essa é a

grande verdade. Não resolvemos o problema deles. Apresentamos uma nova

sistemática, mas que é para 2011. E isso não será a solução, pois essa nova

sistemática retira direitos adquiridos dos professores, de acordo com a Proposta de

Emenda à Constituição nº 61. Essa é uma situação muito preocupante, e Minas

precisa priorizar essa questão.

Como disse na semana passada, é bem verdade que os indicadores do Ideb, em

Minas Gerais, foram bastante favoráveis. Mas trata-se de indicadores do ensino

fundamental, nas séries iniciais e finais, que vai até o 9º ano e são de
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responsabilidade dos governos municipais, do Prefeito e da Prefeita. Mas, no ensino

médio, de responsabilidade do Estado, a nota foi de 3,8, muito abaixo da meta de 6.

Portanto, numa escala de 0 a 10, com uma meta de 6, ainda estamos muito aquém,

porque o professor em Minas é malremunerado.

Então, para termos um Estado verdadeiramente avançado, precisamos tratar a

questão da educação com mais honestidade e mais compromisso. É preciso inverter

a situação da remuneração dos professores. O próprio Estado, na conclusão dos

seus trabalhos, reconhece isso. Ele apenas não resolveu o problema, mas

reconhece-o. Em suas conclusões, diz: “A percepção social é que os servidores da

educação são malremunerados, especialmente os professores”. Aparentemente, essa

percepção entra em contradição com a média, R$1.355,00, que o governo investe

para a remuneração mensal de cada servidor, ativo e inativo. “No entanto, os estudos

realizados pelo grupo de trabalho demonstram que a remuneração média esconde

uma estrutura remuneratória que veio aumentando em complexidade em função do

número cada vez maior de leis criando ou revogando o pagamento de vantagens

pecuniárias aos servidores.” Após oito anos, o próprio governo reconhece que os

seus servidores são malremunerados e que a política remuneratória é feita de forma

confusa, em que direitos são criados e revogados. O governo reconhece o seu

equívoco. De maneira alguma podemos concordar que este governo tenha mérito na

área educacional.

Não temos como contrariar a realidade. A educação em Minas não foi bem tratada

neste governo. A educação em Minas está precisando de foco e tratamento

diferenciados, e os nossos servidores da educação precisam ser mais bem atendidos.

Para concluir, Sr. Presidente, tenho chamado muito a atenção para a política

tributária adotada pelo Estado de Minas Gerais, que faz uma justiça tributária de

cabeça para baixo. Inverte o princípio da justiça social tributária, porque favorece os

grandes em detrimento dos pequenos. É assim em todas as alíquotas do ICMS. As

chamadas alíquotas sociais em Minas são maiores do que as do resto do Brasil. A

alíquota sobre a conta de luz é de 30%. As alíquotas sobre as contas de água e

telefone são superiores à média do Brasil. Essas alíquotas sociais fazem com que a

arrecadação do Estado corresponda a 60% sobre elas.
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Mais uma vez, nesta Casa, o Estado se esquece dos pequenos. Hoje à noite virá

um projeto a esta Casa propondo a redução do ICMS do álcool combustível de 25%

para 23%. Correto. É justo. Mas vai aumentar a gasolina de 25% para 27%. Lá há

uma emenda de minha autoria que também propõe a redução do ICMS do gás de

cozinha. Minas Gerais cobra o ICMS do gás de cozinha mais caro do Brasil, 18%. No

Distrito Federal, o ICMS é de 12%. No Amazonas, que é um Estado continental, o

ICMS do gás de cozinha é 0%. Aqui em Minas Gerais, repito, é 18% o ICMS que

incide sobre o botijão de gás. A nossa emenda propõe a redução para, pelo menos,

equilibrar, equiparar esse ICMS com outros Estados. Mas, mais uma vez, o governo

faz cabo de guerra, uma trincheira, e não deixa o projeto avançar.

Portanto, as donas de casa, os pequenos e médios comerciantes e empresários

têm de estar atentos a isso. Temos de ter uma política tributária mais justa, que

favoreça os pequenos. Temos de estar atentos para tentar reduzir o ICMS do gás de

cozinha. Só assim teremos um botijão de gás com um preço mais acessível para a

dona de casa e para os pequenos e médios comerciantes.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Deputado João Leite, que está presidindo esta

reunião, registro a minha satisfação em retornar à tribuna desta Casa.

Sr. Presidente, estamos com um projeto de lei que diz respeito à exigência de curso

superior para o ingresso das praças da Polícia Militar e à exigência de bacharelado

em Direito para o Curso de Formação de Oficiais. O projeto passou pela Comissão de

Segurança Pública, presidida por V. Exa. Aliás, estamos tentando aperfeiçoar esse

projeto. Informo também que ontem votamos, de forma unânime, com 49 votos a

favor e nenhum contra, a Proposta de Emenda à Constituição nº 59.

O Projeto de Lei Complementar nº 61, cuja tramitação estamos acompanhando

“pari passu”, traz nos seus arts. 6º-B e 3º um dispositivo ao qual farei referência. Lerei

os dois artigos na íntegra.

“Art. 6º-B - Para o ingresso nos quadros de praça, é exigido o nível superior de

escolaridade, realizado em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino

federal, estadual ou do Distrito Federal, em área de concentração definida em edital.
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Art. 3º - Para fins de transição por cinco anos, concomitantemente com o previsto no

art. 6º-B da Lei 5.301, de 1969, acrescentado por essa lei complementar, admitir-se-á

o nível médio de escolaridade como requisito para o ingresso na carreira de praça,

exclusivamente para a formação em curso de graduação de nível superior realizado

na própria instituição”.

Fiz a leitura desses dois artigos, primeiro, porque tenho recebido “e-mails” de

alguns companheiros que estão preocupados, em que perguntam se não será exigido

o curso superior. O entendimento do art. 6º-B é claro, o artigo é cristalino: “Para o

ingresso nos quadros de praça, é exigido o nível superior de escolaridade...”. No art.

3º, admite-se a possibilidade de ingresso de candidato com nível médio. A

inteligência do artigo diz: “...admitir-se-á o nível médio de escolaridade como requisito

para o ingresso na carreira de praça...”. O artigo quer dizer que essa é uma

possibilidade, e não que isso vai ocorrer. Mesmo que ocorra, os praças da Polícia

Militar devem ficar tranquilos, muito tranquilos, porque farão o curso de graduação de

nível superior oferecido pela própria instituição. Então, a partir da aprovação desse

projeto, mesmo que o praça ingresse com nível médio, essa é uma segunda hipótese,

cuja possibilidade foi apresentada, caso haja alguma dificuldade para o recrutamento

de pessoal de nível superior para ingresso na carreira de praça. Esse dispositivo

serve para dar uma margem de segurança ao Comando da instituição Polícia Militar,

mas a exigência será nível superior. Caso não seja possível atendê-la, o praça

ingressará com nível médio e fará o curso de graduação de nível superior na própria

instituição. Portanto, a partir da aprovação da lei, qualquer pessoa que ingressar na

Polícia Militar, mesmo no cargo de praça, terá nível superior. Isso é matéria muito

bem-definida.

Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, primeiro, para esclarecer esse ponto para que

os praças da Polícia Militar tenham a tranquilidade daquilo que estamos aprovando

neste momento. Em segundo lugar, para fazer aqui, Sr. Presidente, um apelo ao

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros. Aliás, enviamos ofício ao Comandante-

Geral do Corpo de Bombeiros com o seguinte teor: “Exmo. Sr. Cel. Gilvam Almeida

de Sá, cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar a V. Exa. estudos sobre a

possibilidade de apresentação de emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 61, de
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29/4/2010, por meio da qual será exigido o nível superior para o ingresso nos quadros

do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, assim como o previsto para o Polícia

Militar de Minas Gerais. O pedido deve-se aos muitos questionamentos sobre o

assunto, os quais têm chegado ao meu gabinete parlamentar, quando fica

demonstrada a insatisfação dos praças por não serem contemplados no projeto. A

argumentação propalada sobre as dificuldades que seriam criadas para o

recrutamento de novos integrantes com nível superior não tem sido satisfatória para a

classe. O sentimento expresso pela maioria da tropa é o de que esse Comando a

estaria privando dessa tão importante conquista de qualificação dos servidores.

Ademais, em conformidade com o art. 6º da referida proposição, haverá um prazo

de transição de cinco anos, prorrogável por igual período pelo Governador, para que

as instituições possam se adaptar a essa exigência, o que possibilitaria o

recrutamento com nível médio e posterior qualificação dentro da própria Corporação”.

Volto a insistir quanto à inteligência do art. 3º, que diz “admitir-se-á”, ou seja, na

impossibilidade do ingresso primeiro com o nível superior. (- Lê:)

“Ora, temos argumentado, durante a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº

61/2010, sobre a importância da qualificação, que promoverá o engrandecimento da

instituição militar, seja para praças ou oficiais. Assim, permitir que somente os oficiais

do Corpo de Bombeiros Militares tenham a obrigatoriedade do nível superior,

enquanto para a Polícia Militar a previsão é para toda a tropa, tem causado um

sentimento de que os praças estão sendo preteridos. Destaco ainda o

reconhecimento que nossa Corporação conquistou no seio da sociedade, que a

admira e respeita como uma das instituições mais fortes e mais confiáveis do nosso

Estado. Não podemos deixar que o Corpo de Bombeiros Militar fique aquém deste

marco tão importante, já que a finalidade que se busca com as medidas propostas é

melhorar, cada vez mais, as ações que garantam a preservação da ordem pública,

dentro de contexto em que o conhecimento trará mais responsabilidade social aos

militares, à luz dos conceitos de justiça, liberdade e igualdade previstos na nossa

Constituição. Assim, tendo em vista os rumos que a proposta tem tomado, com a

receptividade cada vez maior dos parlamentares, solicito insistentemente a V. Exa.

que exponha ao Governador a importância do tratamento isonômico da exigência do
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nível superior, seja para policiais ou Bombeiros, praças ou oficiais. Assim poderemos

apresentar, ainda em 2º turno, emenda que contenha tal previsão.”

Oficiamos ao Comandante-Geral dos Bombeiros, retratando que há sentimento hoje

de indignação por parte dos praças dos bombeiros por não ter a exigência nos

mesmos moldes dos praças da Polícia Militar. Tive o zelo de fazer esse documento,

de protocolar esse ofício no dia 7 de julho, entregue à Cap. Cléa Gonçalves, Ajudante

de Ordem do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros. Imediatamente, ainda na

parte da manhã, quando da entrega desse documento, ligamos para o Comandante-

Geral do Corpo de Bombeiros. Dissemos-lhe que, da forma como está previsto para a

Polícia Militar, ele teria a tranquilidade de admitir ainda com nível superior, desde que

se formasse em graduação superior dentro da própria instituição.

Essa é a defesa que fiz. Fiquei cerca de 20 minutos ao telefone, conversando com

o Cel. Gilvam Almeida Sá, atual Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, dizendo-

lhe que, da minha parte, farei todo o esforço para que essa emenda seja colocada no

projeto. O Projeto de Lei Complementar nº 61/2010 passou pela Comissão de

Segurança Pública, porque recebeu emendas em Plenário ontem, e retornará

amanhã, para votação, ainda em 1º turno. Com essa votação, retornará à Comissão

de Segurança Pública para receber parecer em 2º turno. Então haverá tempo

suficiente para a gestão do Cel. Gilvam junto ao governo, ao Líder do Governo, para

que seja feita esta alteração. Neste momento, fazemos esse apelo ao Cel. Gilvam,

para que entenda a preocupação dos praças do Corpo de Bombeiros, porque a tropa

está insatisfeita e quer o mesmo tratamento que está sendo dado aos praças da

Polícia Militar. Estou ocupando esta tribuna, oficiei ao Comandante-Geral, liguei para

ele e tenho dito aos seus assessores diretos, como o Ten.-Cel. Hélder, do Corpo de

Bombeiros, e o Maj. Rogério, que estejam atentos e alerta para essa insatisfação.

Nosso entendimento é que o Corpo de Bombeiros não pode perder o bonde da

história. Certamente utilizamos essa frase no momento da tramitação de projeto tão

importante. O Comandante me disse que tem a intenção de fazer um curso técnico

voltado para os praças do Corpo de Bombeiros após o seu ingresso, e que esse

curso, chamado tecnólogo, teria também nível superior. No entanto, não é isso que

está no texto da lei. A vontade do Comando é uma, mas o texto da lei é admitir os
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praças com nível médio, e essa é a nossa preocupação.

Portanto, ocupo esta tribuna a pedido dos Bombeiros Militares de Minas Gerais,

especialmente os praças, que nos estão procurando em nossos gabinetes, enviando-

nos “e-mails” e cobrando deste Deputado uma resposta diante do governo e do

Comando. Tenho dito a eles que essa proposta só poderia ser alterada a partir do

momento que o Comandante da instituição provocasse o governo. Não é por falta de

boa vontade do governo, mas por falta de entendimento interno, de uma discussão

interna do próprio Comando do Corpo de Bombeiros. Quero deixar claro que a minha

posição em relação ao ingresso dos praças no Corpo de Bombeiros é que fique

idêntico aos praças da Polícia Militar. Digo isso para depois não falarem que este

Deputado não fez nenhuma gestão política, porque estou fazendo, cobrando e

mostrando ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros que essa mudança é

possível, sim, porque a redação dada ao Projeto de Lei Complementar nº 61 deixa

uma margem de muita tranquilidade para ele tomar essa decisão. O Corpo de

Bombeiros tem hoje cerca de 6 mil integrantes efetivos. Trata-se de uma corporação

enxuta e, sendo assim, não vejo problema algum no ingresso, muito menos na

qualificação. Os praças do Corpo de Bombeiros não podem ficar diferenciados dos

praças da Polícia Militar, mesmo porque são regidos pelo mesmo estatuto, pelo

mesmo código de ética, e são chamadas instituições coirmãs. Além disso,

antigamente o Corpo de Bombeiros pertencia à Polícia Militar, depois fizemos esse

desmembramento aqui em 1999, com a votação da Emenda Constitucional nº 39, de

2/6/99. Portanto, são instituições com o mesmo perfil, o mesmo estatuto, a mesma

regra, e, por isso, não se justifica essa diferença.

Sr. Presidente, estou ainda fazendo esse apelo ao Cel. Gilvam Almeida Sá para

que ele entenda o que estamos colocando aqui. Afinal, tanto o art. 6º-B como o art. 3º

e o parágrafo único atendem perfeitamente à preocupação do Comandante-Geral do

Corpo de Bombeiros. Só que hoje, da forma como foi colocada, a emenda no projeto

para atender os praças do Bombeiros não atende à tropa. Na verdade, a tropa está

insatisfeita, e isso o Comandante precisa ouvir. Qualquer Comandante atento precisa

ouvir a sua base, que hoje clama o seguinte: queremos o mesmo tratamento dado

aos praças da Polícia Militar. Essa é a preocupação desta Casa, como também do



____________________________________________________________________________
807

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.486 e 6.487/2010,

da Comissão de Defesa do Consumidor, 6.488 a 6.494/2010, da Comissão de

Direitos Humanos, 6.495 e 6.496/2010, da Comissão de Segurança Pública, e 6.497

a 6.500/2010, da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 22ª Reunião

Extraordinária, em 13/7/2010, dos Requerimentos nºs 6.448/2010, com a Emenda nº

1, e 6.468 e 6.467/2010, da Comissão de Direitos Humanos; e de Educação -

aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em 12/7/2010, dos Requerimentos nºs

6.413/2010, do Deputado Almir Paraca, 6.417/2010, do Deputado Braulio Braz, e

6.437/2010, do Deputado Carlin Moura. (Ciente. Publique-se.)

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Gláucia Brandão, solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.730/2010. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

(Arquive-se o projeto.)

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 236 e 309/2007, 3.004,
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3.855 e 3.858/2009 e 4.144/2010. (À sanção.)

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 3.056/2009, do Deputado João Leite. Em discussão, o parecer. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado. À sanção.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando às concessionárias de serviços de telefonia do Estado informações sobre

o cumprimento da legislação que obriga o fornecedor a informar o consumidor sobre

quitação de débitos anteriores. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando ao Presidente da

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG providências para averiguar as

denúncias apresentadas contra os policiais militares Sargento Regicardo Antônio

Rosa e Cabo José Geraldo da Silva, que teriam praticado abuso de autoridade,

agressões e tortura contra cidadãos no Município de Conceição do Pará. Em votação,

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, solicitando tramitação em regime de

urgência para o Projeto de Lei nº 4.641/2010. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há

para discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.641/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que Consolida a Legislação
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Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 4.615/2010, da Mesa da

Assembleia, que dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.615/2010

Dê-se à Linha de Ação nº 5 do objetivo “Assegurar alto nível de capacitação e

desempenho do corpo gerencial e técnico”, constante do Anexo I, a seguinte redação:

“5 - Promover a integração contínua dos integrantes dos diversos quadros de

servidores da Casa.”.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: A modificação pretendida visa assegurar uma linha de ação que

enfatize a integração dos servidores dos diversos quadros da Casa, uma vez que o

trabalho conjunto de todos que prestam serviço à Assembleia Legislativa é fator de

primordial importância para que se alcancem os objetivos pretendidos pelo

Direcionamento Estratégico ora proposto para o Poder Legislativo.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que

no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado

Sargento Rodrigues, que recebeu o n° 2 e que, nos t ermos do § 4° do art. 189 do

Regimento Interno, será votada independentemente de parecer, no momento

oportuno.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.350/2010, do Deputado Sebastião

Costa, que dispõe sobre ensino profissionalizante. A Comissão de Educação opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e

2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/7/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Registro de presença - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião -

Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Carlin Moura;

aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2009; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Chamada para recomposição de quórum; existência

de número regimental para a continuação dos trabalhos - Questões de ordem;

suspensão e reabertura da reunião - Chamada para recomposição de quórum;

existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Questão de

ordem; suspensão e reabertura da reunião - Votação, em 1º turno, da Proposta de

Emenda à Constituição nº 59/2010; aprovação na forma do Substitutivo nº 1;

declaração de voto - Inexistência de quórum especial para votação de proposta de

emenda à Constituição - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.858/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 62/2010; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 309/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.855/2009; votação do projeto, salvo emenda; aprovação

na forma do vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1; rejeição - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 4.144/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Declarações de voto - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -



____________________________________________________________________________
811

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

- Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro

Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia - Zezé

Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria
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constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com alegria, a presença, em Plenário, do

grande Deputado Federal Mário Heringer.

A Presidência anuncia aos colegas e a todos que nos acompanham que, no último

sábado, dia 9, aniversariou o colega Deputado Carlos Gomes e, hoje, para a alegria

de todos nós, aniversariam também os Deputados Vanderlei Miranda e Sebastião

Costa. Desejamos a eles muita luz e que o Divino Espírito Santo os ilumine na

caminhada.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, primeiro agradeço a presença de todos os policiais e bombeiros militares

que se encontram em nossas galerias. Registro nossa alegria com a presença de

quase mil policiais nas galerias, os quais estão aguardando a votação de duas

matérias importantíssimas: o Projeto de Lei Complementar nº 61 e a Proposta de

Emenda à Constituição nº 59. Sr. Presidente, registro, ainda, a presença no nosso

Plenário, entre os nossos parlamentares, do meu ilustre companheiro de bancada, o

Deputado Federal Mário Heringer. Sua presença é uma honra. Sr. Presidente, o

Deputado Federal Mário Heringer é coordenador da bancada mineira e Deputado

atuante. Hoje é um momento muito propício para o Deputado participar da abertura

desta reunião. O Deputado Federal Mário Heringer tem lutado de forma brilhante,

junto à Bancada do PDT nacional, que é composta por 25 Deputados Federais. Ele é

atuante, está sempre presente e auxiliando na votação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 300 em Brasília. Com satisfação, fazemos esse registro. Ele é meu

companheiro de partido, do PDT, e um Deputado sério, que, acima de tudo, vem

lutando em Brasília, por grandes causas dos mineiros. Não posso deixar de dizer que

o Deputado Federal, de certa forma, é elo entre a bancada federal e os Deputados

Estaduais. Na última votação, em Brasília, ele fez questão de ocupar a tribuna para

registrar não só o voto favorável de todo o PDT, mas também para falar dessa

parceria política que foi estabelecida entre ele e este Deputado. Portanto, é com

muita alegria que o recebemos no Plenário, sabendo de sua competência, de sua
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transparência, mas, acima de tudo, de sua garra na luta pelos trabalhadores de

Brasília. Nós e os policiais aguardamos, com muita ansiedade, este momento, e

solicito o empenho máximo do nosso Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, e do

Deputado Padre João, a fim de chegarmos a um consenso. Solicito, ainda, aos dois

Deputados que propuseram duas emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 61 um

acordo para que essas emendas sejam apresentadas na Comissão de Administração

Pública, onde isso poderá acontecer sem prejudicar a celeridade da tramitação do

projeto. Portanto, solicito o apoio desses Deputados para que o Projeto de Lei

Complementar nº 61 tramite com a proposta de emenda à Constituição. É importante

que, dentro de um entendimento, de uma convergência, os dois Deputados nos

ajudem nesse processo de votação. Como já disse, o projeto de lei complementar

retorna à Comissão de Administração Pública, onde as emendas poderão ser

apresentadas, sem que ocorra atraso na tramitação do projeto. Apelo, então, aos

ilustres colegas que aqui se encontram para que avancemos não somente no que se

refere à discussão das matérias, mas também no tocante a sua votação, pela qual

aguardam os policiais militares de Minas Gerais. Volto a repetir que há cerca de mil

policiais nas galerias desta Casa, um número histórico, um fato nunca visto. Portanto,

é necessário haver um entendimento neste momento. Para tanto, solicito a V. Exa.

que suspenda a reunião por alguns minutos, a fim de conversarmos com o Líder do

Governo, Deputado Mauri Torres, e com o Líder da Oposição, Deputado Padre João.

Obrigado.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 40 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 3.056/2009 seja

apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2009, do Deputado João Leite, que

estabelece normas para a preservação e para a promoção do patrimônio cultural

associado ao transporte ferroviário no Estado, altera a Lei nº 11.726, de 30/12/94,

que dispõe sobre a política cultural do Estado, e a Lei nº 12.398, de 12/12/96, que

dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências. A Comissão de

Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 3.056/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Tendo em vista a necessidade de quórum especial para a apreciação de matérias

constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Secretário (Deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Portanto, não há

quórum especial para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas há para

a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Na primeira fase dos trabalhos, estávamos

abrindo a comissão especial da proposta de emenda à Constituição. Houve

requerimento de inversão de pauta?

O Sr. Presidente - Foi aprovado requerimento do Deputado Carlin Moura,

solicitando que o Projeto de Lei nº 3.056/2009, do Deputado João Leite, seja

apreciado em primeiro lugar.

O Deputado Lafayette de Andrada - Então, votamos, em primeiro lugar, o projeto de

lei do Deputado João Leite e o próximo será a proposta de emenda à Constituição.

Um esclarecimento: a proposta de emenda à Constituição será votada agora, em 1º

turno?

O Sr. Presidente - Se houver quórum, passaremos à votação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 59/2010.

O Deputado Lafayette de Andrada - Foi aberta a reunião da comissão especial que
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apreciará a proposta de emenda à Constituição em 2º turno. Estando aberta a

reunião nessa comissão e estando suspensos os trabalhos, se a proposta de emenda

à Constituição for votada aqui, em 1º turno, poderemos votá-la imediatamente na

comissão, já apresentando o parecer de 2º turno? Está dispensada a publicação no

Diário Oficial da votação que acontecer aqui agora?

O Sr. Presidente - Se a proposta for aprovada, a comissão especial poderá emitir

seu parecer imediatamente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Votada no Plenário...

O Sr. Presidente - Pode ser votada imediatamente na comissão.

O Deputado Lafayette de Andrada - Esclareço que há também o projeto de lei

complementar, em 1º turno. Sendo votado aqui, em 1º turno, também ficará

dispensado de publicação no Diário Oficial, podendo ir imediatamente à comissão

para parecer de 2º turno?

O Sr. Presidente - É o mesmo procedimento. O projeto de lei complementar tem,

por enquanto, duas emendas, cuja retirada está sendo negociada. Após o

recebimento das emendas, a Comissão de Administração Pública pode

imediatamente emitir seu parecer sobre elas. Se as emendas forem retiradas e o

projeto for aprovado em 1º turno, a Comissão pode emitir o parecer para o 2º turno do

projeto.

O Deputado Lafayette de Andrada - Para concluir, Sr. Presidente, regimentalmente

conseguimos avançar quanto à desnecessidade da publicação no diário oficial de

amanhã apenas para abrir as reuniões. Ou seja, conseguiremos ainda hoje fazer as

reuniões de comissão para...

O Sr. Presidente - A Presidência reitera que as comissões podem se manifestar

ainda hoje sobre a matéria em pauta.

O Deputado Lafayette de Andrada - Perfeitamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Doutor Viana. Gostaria apenas de

esclarecer a todos que acompanham a votação que, neste momento, há

entendimento para a votação. Enquanto se constrói esse entendimento, aproveito a

oportunidade para agradecer aos meus colegas e às minhas colegas a aprovação do

Projeto de Lei nº 3.056/2009, que estabelece as normas para a promoção do
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patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário no Estado. Sr. Presidente,

gostaria de falar sobre a importância de esta Assembleia Legislativa dar sua

contribuição para preservarmos o patrimônio ferroviário que ainda resta em nosso

Estado. Todos nós temos identidade com a história da ferrovia no Estado, e, para

melhor compreensão de todos, importante ressaltar que todo o patrimônio ferroviário

de Minas, que pertencia à Rede Ferroviária Federal, por determinação passa neste

momento para o DNIT, que hoje é o guardião de todo esse patrimônio. É ele, então,

que deve fazer a manutenção do patrimônio deixado pelas ferrovias. Portanto,

queremos aproveitar esta oportunidade para solicitar ao DNIT um acompanhamento

da situação dos prédios, das estações, das oficinas e dos armazéns que hoje se

encontram abandonados pelo nosso Estado, que estão sob sua responsabilidade.

Recentemente fui a Lavras, onde há uma grande estrutura da antiga Rede Mineira de

Viação, que estava totalmente abandonada. Tive também oportunidade de fazer

contato com a Ferrovia Centro-Atlântica, para tratar da situação das oficinas

abandonadas, que podem tornar-se, aliás, possibilidade de cometimentos de crimes,

servindo, por exemplo, de esconderijos de criminosos. Na volta, Deputado Duarte

Bechir, tive oportunidade de passar por Ribeirão Vermelho, lugar em que talvez

tenhamos a estrutura ferroviária mais bela de Minas Gerais. Trata-se da rotunda de

Ribeirão Vermelho, que também se encontra abandonada; mas a responsabilidade de

sua restauração e de manutenção da história da cidade é do DNIT. Também ali

temos o pontilhão de ferro, outra obra histórica belíssima, que tem de ser mantida. No

que diz respeito ao orçamento, atualmente o Estado está realizando a restauração da

Estação Velho da Taipa, em Conceição do Pará, divisa de Pitangui. O pontilhão se

encontra dentro do Rio Pará e, por isso, também é necessária a retirada dele de lá.

Verificamos, assim, como esse patrimônio ferroviário de Minas se encontra

abandonado. Daí a importância da votação desse projeto, para que tenhamos uma

legislação no Estado determinando a preservação, a guarda da memória ferroviária

mineira, a restauração desses bens que pertencem à história da ferrovia mineira e,

principalmente, ao povo de Minas. Todos nós, com nossos ascendentes que

trabalharam na rede ferroviária, Deputado Doutor Viana, que preside esta reunião

extraordinária da Assembleia, devemos saber que a Região Metropolitana de Belo
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Horizonte - RMBH - ainda tem um grande acervo de linhas que poderiam

perfeitamente ser utilizadas para o transporte coletivo. Anteriormente, havia o

“subúrbio”, que ia de Belo Horizonte a Betim e foi totalmente abandonado. Também

existia o “subúrbio” saindo de Belo Horizonte em direção a General Carneiro, Sabará,

Nova Lima, Rio Acima e Raposos, que também está abandonado e poderia ser

perfeitamente restaurado e colocado à disposição do transporte coletivo da RMBH.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço às Deputadas e aos Deputados a aprovação

desse projeto de nossa autoria, de grande alcance para Minas Gerais. Esperamos

que os órgãos responsáveis pela preservação da nossa memória ferroviária,

especialmente o DNIT, tenham o zelo da restauração e da recuperação desses bens

que pertencem à população de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, vou deixar para parabenizar

depois. Primeiramente, gostaria de lembrar os grandes projetos que foram votados

nesta Casa, como é o caso do projeto da TV Assembleia, de minha autoria. Um

projeto de 15 anos atrás. É por isso que hoje estamos podendo acompanhar uma

reunião importante como esta. Tenho certeza de que a TV Assembleia, ligada a 400

Municípios, em canal aberto, apesar de clandestina, “meia boca” e “pirata”, é

acompanhada por todos, até pelos integrantes da Polícia Militar. A TV Assembleia

mostra que realmente está dentro desta Casa, votando. Uma TV que criamos para

mostrar a transparência desta Casa, há 15 anos. Na última semana, a Secretaria de

Saúde regulamentou uma lei de minha autoria aprovada nesta Casa, um sucesso,

que é a lei que proíbe o cigarro em locais fechados. Hoje, em Minas Gerais, existe a

lei antifumo, que é exemplo para todo o Estado e para todo o Brasil. Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, só quero que isso fique claro, já que o Deputado João Leite falava do

trem. Eu me lembrei da “maria-fumaça” que trabalha num gabinete e que ainda não

parou de fumar aqui dentro, sabendo que o correto é fumar lá na porta. Vamos falar

sobre isso depois. Digo isso só para lembrar que o Estado de São Paulo teve de

revogar parte da lei antifumo que proibia o fumo dentro dos estádios de futebol. O

governo precisou voltar atrás e seguir a lei de Minas e permitir o fumo dentro dos

estádios de futebol. Aliás, a partir de amanhã, terá início o Campeonato Brasileiro,

com o jogo do América em Brasília. Existe um projeto tramitando nesta Casa que
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exige a execução do Hino Nacional antes das partidas de futebol. Assim, o jogador já

vai entrar aquecido em campo, como aconteceu com a seleção brasileira, Deputado

João Leite. Com certeza absoluta, a dinâmica será outra. Finalizando, Sr. Presidente,

temos um projeto que gostaria que tramitasse em caráter de urgência. Tivemos aqui

os exemplos da Lei Antifumo e da criação da TV Assembleia. Encaminhei agora à

Casa um dos grandes projetos que elaborei. Peço que seja examinado em caráter de

urgência urgentíssima. Tenho certeza de que esta Casa o aprovará. Trata-se de

emenda à Constituição que permitirá que Secretário de Estado, Presidente de

autarquia e Secretário Adjunto seja admitido e nomeado pelo governo do Estado

apenas se tiver ficha limpa. Chega de deixar Prefeito cassado e com ficha suja, que

não pode ser candidato a Deputado, mas é amigo de Governador, presidir autarquia

ou ser Secretário Adjunto. Ora, a pessoa roubou no seu Município, foi julgada e está

com a ficha suja, mas ainda é nomeada no governo do Estado. Com a aprovação

desse projeto na Casa, daremos exemplo ao Brasil inteiro, com a necessidade de

ficha limpa para Secretário Adjunto, para Secretário de governo e para detentor de

cargo público. Peço caráter de urgência urgentíssima para a aprovação desse

projeto.

Sr. Presidente, eu não poderia deixar de parabenizar os companheiros da Polícia

Militar presentes na Casa. Há muito tempo, não acompanhamos uma manifestação

destas. Há 16 anos, quando cheguei a esta Casa, o policial militar tinha de vir sem

farda para entrar aqui e fazer reivindicação. O policial militar não podia vir aqui; tinha

de mandar a esposa bater panela, tinha de deixá-la falar por ele. Hoje vemos uma

liberdade dentro da Polícia Militar, que não treme mais quando vê um Coronel.

Antigamente, a Polícia Militar tremia quando via um Coronel. Era o Coronel que falava

o que tinha de ser feito. Hoje ela tem essa liberdade. Sr. Presidente, essa liberdade e

essa conquista foram graças ao Deputado Sargento Rodrigues, que abriu as portas

da Casa para a Polícia Militar. Lembro-me disto, pois tenho um mandato a mais que

ele e vi que mudou a cara da Polícia Militar aqui, que ela é mais respeitada pelo

Legislativo. Peço uma salva de palmas para o Deputado Sargento Rodrigues, que,

com sua braveza, conseguiu abrir esta Casa para os senhores, pois, no passado,

estavam suas esposas. Hoje vocês podem bater no peito e falar: “Somos
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trabalhadores, trabalhamos pela segurança. Temos uma pessoa que sempre nos

defendeu nesta Casa, o companheiro Sargento Rodrigues”. Parabéns, Sargento

Rodrigues, pelo seu trabalho em prol da Polícia Militar e por esta liberdade que você

conseguiu dar à grande Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, militares aqui presentes, primeiro, cumprimento nosso

Presidente da Comissão de Segurança Pública, Deputado João Leite, pelo projeto

extremamente importante e oportuno de preservação do patrimônio cultural da Rede

Ferroviária. Quantas famílias deram sua vida para a Rede Ferroviária! Ao mesmo

tempo, digo publicamente, nesta Casa, que existe um movimento das Prefeituras de

Betim, com a Prefeita Maria do Carmo, e de Contagem, com a Prefeita Marília

Campos, com a CBTU e outras lideranças, para agilizar a ida do metrô até Betim,

passando por Contagem; aliás, aproveitando a Rede Ferroviária no que for

extremamente necessário para a Região Metropolitana. Queremos, com o Deputado

Carlin Moura e com todos os Deputados e todas as Deputadas desta Casa, se assim

desejarem, em agosto, realizar ciclo de debates sobre isto nesta Casa, com

representantes das três esferas de poder. Quero dizer ao Deputado Alencar da

Silveira Jr. que, de fato, concordo que o Deputado Sargento Rodrigues seja árduo

defensor das polícias. No entanto, não é só ele: também nossa Comissão de

Segurança Pública, nosso Bloco e vários outros Deputados desta Casa têm dado sua

contribuição valorizando a Polícia Militar, instituição tão importante no Estado. Nós,

da Comissão de Segurança Pública, que percorremos 18 Regiões Integradas de

Segurança Pública - Risps - do Estado - o nosso Presidente, Deputado João Leite,

fez a convocação, e a Comissão assinou em conjunto -, constatamos em todas elas a

presença efetiva da Polícia Militar. Queremos, pois, publicamente revelar que esta

Casa abriu esse espaço. Mais uma vez, cumprimento o Deputado Sargento

Rodrigues, mas também a todos os outros Deputados que têm contribuído. Além do

nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB, muitos dos Deputados governistas também têm esse

compromisso. É importante a presença da polícia aqui. Esta Casa é o local onde

verdadeiramente a democracia acontece, onde os representantes das várias

categorias podem manifestar-se. Temos orientado nosso voto, nosso apoio a partir
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das manifestações de cada categoria. É muito importante que os senhores e as

senhoras venham aqui. A participação das mulheres na Polícia Militar é também

muito importante. Há apenas 25 anos que a mulher integra a Polícia Militar. Registro

este momento importante para esta Casa e para os profissionais da segurança e,

principalmente, neste momento, a PMMG. Muito obrigada.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, pedimos a suspensão da

reunião por alguns minutos, em razão da falta de quórum. Alguns Deputados já estão

chegando à Casa, e assim poderemos votar esse projeto tão importante.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 20 minutos para que se

configure o quórum necessário para votação de proposta de emenda à Constituição.

Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência solicita ao

Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de

quórum.

O Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Portanto, não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição, mas o há para

a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, todos nós, Deputados desta

Casa, fizemos um esforço gigantesco. Estão presentes em Plenário 47 Deputados.

Fizemos várias ligações, e há Deputados que estão chegando e Deputados na

Comissão de Direitos Humanos, que está ainda em reunião. Sugiro ao ilustre Líder do

Governo que deixemos a reunião suspensa por mais alguns minutos, o que fará com

que não seja preciso retornarmos aqui à noite, quando haverá reunião extraordinária,

às 20 horas. Assim, os Deputados seriam liberados para os seus diversos

compromissos. Portanto, faço essa sugestão a V. Exa. encarecidamente, assim como

ao nosso Líder do Governo e ao Deputado Padre João. Estamos aqui com as

bênçãos do Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB, Deputado Padre João, que poderá
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abençoar-nos nesta votação. Estamos contando com ele. Peço a V. Exa. que

suspenda a reunião por mais alguns minutos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 20 minutos para que se

configure o quórum necessário para votação de proposta de emenda à Constituição.

Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência verifica, de

plano, que já se configurou o quórum especial para votação de proposta de emenda à

Constituição.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Votação, em 1º turno, da

Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, dos Deputados Mauri Torres e

Alberto Pinto Coelho e outros, que acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 142 da

Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria à

votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I , c/c os arts.

201 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação por meio eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença no painel que o façam neste momento. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende

- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir

- Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João Leite - José Henrique - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy

Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Wander Borges - Zé Maia.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, o painel não registrou o meu
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voto “sim”.

O Deputado Inácio Franco - Sr. Presidente, meu voto também é “sim”.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Gilberto Abramo - O meu voto também é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 49 Deputados. Não houve

voto contrário. Está, portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta de Emenda à

Constituição nº 59/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão Especial. A

Presidência verifica, de plano, que já não há mais quórum especial para votação de

proposta de emenda à Constituição.

Declaração de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Vou aproveitar o fato de que o Líder do Governo

pediu o entendimento - até então, eu havia atendido ao apelo dos parlamentares a fim

de que não fizesse a declaração de voto, para darmos prosseguimento à pauta -

para, neste momento, fazer a minha declaração de voto, enquanto o Líder do

Governo e o Líder da Oposição chegam a um acordo. Primeiro, quero agradecer a

todos os parlamentares desta Casa, porque, num esforço concentrado, conseguimos

reuni-los aqui, inclusive os Deputados que estavam com problemas de saúde e foram

retirados do consultório para procederem à votação. Vários Deputados acabaram de

chegar de viagem - e eu poderia citar aqui pelo menos uma dezena deles - a fim de

completarem o quórum para votarmos essa matéria. E conseguimos 49 votos em

Plenário. V. Exa., Presidente, também acabou de chegar de viagem e fez questão de

vir direto para o Plenário. Agradeço primeiro aos Deputados da Casa, a todos os

Deputados da Casa, sem distinção para nenhum Deputado ou partido. Portanto, é um

agradecimento que faço em nome dos integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais,

que não só é considerada, Sr. Presidente: é de fato e de direito a melhor polícia

militar do Brasil, reconhecida pelos mineiros. Sr. Presidente, como a votação é

aberta, nominal, faço questão de que, posteriormente, todos os policiais militares de

Minas Gerais conheçam o momento histórico em que conseguimos votar proposta de

emenda à Constituição, no qual todos os Deputados presentes em Plenário, por

unanimidade, sem qualquer voto contra, manifestaram seu voto “sim”. Este momento,

em que nossas galerias se encontram lotadas, é de muita alegria. A votação desta
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proposta de emenda à Constituição em 1º turno é a sinalização de que ela caminhará

a contento. Temos ainda o Projeto de Lei Complementar nº 61. Continuamos fazendo

apelo aos dois ilustres Deputados que apresentaram emenda a esse projeto de lei

complementar para que sejam sensíveis à causa dos integrantes da Polícia Militar e

retirem a emenda, apresentando-a na Comissão de Segurança Pública.

Anteriormente, falamos na Comissão de Administração Pública, mas, em razão da

inversão, a requerimento de um Deputado, então o projeto de lei complementar

retorna à Comissão de Segurança Pública para recebimento de parecer. Sr.

Presidente, ressalto novamente o apelo que faço aos dois Deputados que

apresentaram a emenda em Plenário, para que o projeto não precise retornar e

possamos votá-lo aqui, ainda em 1º turno. Temos quórum qualificado. Se

conseguimos votar emenda à Constituição com 49 votos “sim”, então é possível votar

o projeto de lei complementar com 39 votos. Dirijo meu apelo aos Deputados

Vanderlei Miranda e Adelmo Carneiro Leão, autores dessas emendas. Temos

conversado e dialogado com os ilustres Deputados, para debatermos isto com um

pouco mais de prazo na Comissão. E que as emendas sejam apresentadas na

Comissão. De público, mais uma vez, em nome de todos os integrantes da Polícia

Militar de Minas Gerais, agradeço a cada Deputado que veio, com todo o esforço, a

todos os Deputados que estão em Plenário. Segunda-feira não é dia de votação

normal na Assembleia. Estamos em reunião extraordinária. As votações ocorrem nas

terças, quartas e quintas-feiras. É bom que todos os integrantes da Polícia Militar que

neste momento nos acompanham em nosso Plenário saibam que muitos Deputados

vieram com esforço, porque muitos estavam em sua base, obviamente em plena

campanha eleitoral, mas vieram aqui, fazendo esforço. Eu gostaria que todos,

posteriormente, com o resultado da votação a que teremos acesso, que cada

integrante da Polícia Militar fizesse este agradecimento direcionado a cada Deputado.

É muito importante este reconhecimento. Temos ainda comissões em funcionamento.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 59 retorna agora à Comissão Especial, para

receber o parecer de 2º turno e para ficar pronta amanhã, para ser votada em 2º

turno. Concomitantemente, trabalharemos aqui com o Líder do Governo, com os

Deputados Padre João, Carlin Moura, André Quintão, Cecília Ferramenta, Antônio
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Genaro e Antônio Júlio, que têm ajudado a construir. A Deputada Maria Tereza Lara

também votou favoravelmente à proposta. Amanhã ela certamente estará conosco na

Comissão de Segurança Pública, que tem a Presidência do Deputado João Leite, que

certamente estará apto para designar relator. Dentro da celeridade que a matéria

necessita, agradecemos a todos os Deputados. Sr. Presidente, faço um apelo. Temos

quórum para votar a outra matéria, que exige quórum qualificado, que é o Projeto de

Lei Complementar nº 61. Peço a V. Exa. que busque entendimento junto ao bloco de

Oposição, para avançarmos. Agradeço, mais uma vez, a todos os Deputados que

aqui vieram, em esforço gigantesco, e disseram “sim” a esta matéria. Parabenizo

obviamente a todos os policiais militares de Minas Gerais, especialmente na pessoa

daqueles que se fazem presentes em nosso Plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.858/2009, do

Governador do Estado, que altera a Lei nº 11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo

Estadual de Habitação - FEH. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

3.858/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 62/2010, do Governador

do Estado, que altera a redação do art. 6º da Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo e dá

outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração

Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de

Justiça. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A

fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no painel que o

façam neste momento. Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
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Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco

- João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei Complementar nº 62/2010 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de

Administração Pública.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 309/2010, do Deputado Célio Moreira,

que disciplina o “marketing” direto ativo e cria a lista pública de consumidores para o

fim que menciona. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do

projeto. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda nº 1, que

será submetida à votação, independentemente de parecer. Em votação, o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 309/2010 com a Emenda nº

1. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.855/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 15.975, de 12/1/2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em votação, o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.855/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.144/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 11.406, de 28/1/94, e dá outras providências. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 4.144/2010 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Padre João - Votamos favoravelmente a diversos projetos, mas

destacarei apenas alguns. Na verdade, a condição da votação foi a retirada de pauta

da proposta de emenda à Constituição. Votamos a PEC da Polícia Militar, porém,

segundo entendimentos, foi retirada a PEC da educação, que, de fato, não tem nada

sobre a educação. Ela legitima o corte de gratificações, ao autorizar o servidor público

a receber sob a forma de subsídio, e não de salário. É lamentável votarmos o Fundo

Estadual de Habitação sem que haja garantia de recursos. A situação é diferente da

proposta de emenda à Constituição Federal que garante 2% da receita ao fundo

habitacional. Por isso é preciso criar um programa da dimensão do Minha Casa,

Minha Vida, porque, nesse caso, os recursos estão definidos. Aqui, votamos um
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fundo simplesmente para captar recursos do governo federal, porque não existe

recurso garantido por lei para capitalizá-lo. Isso mostra a precariedade da política

habitacional no Estado de Minas Gerais. Votamos favoravelmente ao projeto, mas

destaco a falha do Executivo, que, infelizmente, nós, do Legislativo, não conseguimos

corrigir. O certo é que, assim como foi estabelecido percentual de 4% para

capitalização do Fundo Estadual de Cultura, o mesmo deveria ocorrer com o Fundo

Estadual de Habitação. Então é um fundo que não tem fundo. Trata-se somente de

uma rubrica para captação do governo federal, o que é um equívoco. O projeto da

Polícia Militar exige curso superior para ingresso dos praças nos quadros da

corporação e do curso de Direito para ingresso dos oficiais. Destacamos que os

Deputados do Bloco PT-PMDB-PCdoB que estavam presentes votaram a favor de

todos os projetos. Segundo entendimento, um dos pontos foi a retirada da PEC da

Educação. Queremos denunciar o desrespeito do governo do Estado para com os

professores. Foi votado há três anos que, em 36 meses, haveria o reposicionamento

na tabela. Passados os 36 meses, em vez de efetuar o reposicionamento, o governo

diz: “Não podemos fazê-lo agora, só em janeiro do ano que vem”. Isso é desrespeito

do governo para com os profissionais da educação. Por isso somos favoráveis à

retirada de pauta dessa proposta de emenda à Constituição, externando nossa

indignação diante desse desrespeito do governo para com os trabalhadores e as

trabalhadoras da educação. Não legitimaremos aqui o corte e o impedimento de

qualquer gratificação para os trabalhadores e as trabalhadoras em educação.

Amanhã será realizada grande assembleia dos profissionais da educação. Este é o

momento de dizer para o governo sobre seu desrespeito para com eles. Deputado

Carlin Moura, onde está a eficiência de gestão e de planejamento? Passaram três

anos, e dizem: “Não reposicionaremos agora”. Isso foi votado há três anos e

acordado com a categoria. Essa é a minha manifestação.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, houve aqui

hoje uma votação das mais importantes que ocorreram em 2010. Em nome da

Bancada do Partido da Mobilização Nacional - PMN -, cabe a este parlamentar fazer
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duas ressalvas pela votação ocorrida nesta tarde, na Assembleia. A primeira é

também muito importante. A proposta de emenda à Constituição que beneficiou e

criou a carreira jurídica no âmbito da Polícia Militar do Estado vem ao encontro da

valorização da nossa polícia. Ela não entra como ferramenta para retirar uma

atribuição da outra polícia, mas apenas como valorização da nossa Polícia Militar.

Isso tem de ficar muito claro. Todas as vezes em que precisarem do voto e do apoio

do PMN, certamente, em nome do nosso Presidente e do Deputado Walter Tosta,

estaremos nesta Casa para aprovar e dar nosso voto “sim” a tudo o que for bom para

o povo de Minas Gerais. Todos sabem do valor e da credibilidade da Polícia Militar de

Minas Gerais, essa valorosa corporação tanto na terra de Tiradentes quanto em todo

o nosso Brasil. Nós, do PMN, jamais abriríamos mão de darmos o voto “sim”, de

honrarmos a tradição e darmos à Polícia Militar o que lhe é de direito. Sr. Presidente,

disse que estaria aqui por dois motivos. Um deles é votar proposições que criem

circunstâncias para beneficiarmos a nossa Minas Gerais em quaisquer dos

segmentos. No entanto não contem com este parlamentar para fazer “lobby”, não

aprovar projeto e votar “sim” ou “não” e agradar a outras pessoas e não aqueles que

têm interesse no projeto. Quero que fique bem claro e registrado que estamos aqui

para votar a favor das coisas boas para Minas Gerais. Quanto à PEC de hoje, ou

seja, esta da Polícia Militar, não adianta telefonema, recado ou forma alguma de

pressão que nós, do PMN, não deixaremos de votar de forma correta e independente

a nossa posição nesta Casa e no PMN. Portanto faço essas duas ressalvas como o

sentimento do PMN, que traz, em sua história, por circunstâncias muito bem

pensadas sobre o que queremos no nosso partido, nosso querido, combativo,

aguerrido Tiradentes, que é nosso guardião. Mais uma vez, quero dizer que votamos,

sim, com a Polícia Militar, não para retirar direito e vantagem de ninguém, mas por

reconhecer o valor da nossa polícia, reconhecer que eles merecem o que foi dado.

Com toda certeza, a carreira jurídica premia essa classe, que, há muitos anos, dá seu

sangue e começou a ser valorizada em Minas Gerais. Tenho certeza de que agora,

por meio dessa proposta de emenda à Constituição, Minas Gerais mostrará a sua

polícia o valor que ela tem. Faço essas considerações em nome da Bancada do

PMN, julgando que elas são oportunas e esclarecedoras. Digo sim à proposta de
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emenda à Constituição, com a minha consciência e com a do PMN. Era isso, Sr.

Presidente. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, também queremos esclarecer nosso

voto favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 59, que cria a carreira jurídica

da Polícia Militar. Nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB, nos últimos 15 dias, fez um esforço

concentrado para entender melhor a proposta, compreender seu conteúdo, até

garantindo quórum aqui, no Plenário. Estou convencido de que a proposta é muito

positiva para darmos melhores condições de trabalho a nossa Polícia Militar, que,

sem dúvida alguma, é referência no Brasil. Valorizar o profissional da Polícia Militar,

nossos Oficiais, Soldados e Sargentos, é uma forma de termos uma polícia mais

cidadã, mais efetiva, que esteja devidamente preparada e, cada dia mais, capacitada

para o enfrentamento do crime, da marginalidade. Tivemos a compreensão, votamos

favoravelmente à proposta de emenda à Constituição e estamos atentos agora ao

Projeto de Lei Complementar nº 61, que também prevê curso superior para a Polícia

Militar. Queremos uma polícia cada dia mais capacitada, que saiba tratar com as

divergências da sociedade, que esteja preparada para proteger o patrimônio, a

propriedade e também os direitos dos cidadãos, por exemplo, os conflitos entre

trabalhadores e patrões nas portas de fábricas. Muitas vezes, talvez por falta de

compreensão ou preparo, a proteção do patrimônio sobrepõe-se à do direito do

trabalhador de se organizar, de se manifestar. Queremos uma polícia preparada,

capacitada para defender a sociedade igualmente. A Polícia Militar, de forma ordeira,

evoluída, fez agora sua manifestação. Esperamos que essa polícia, quando

comparecer à porta de uma empresa, de uma Fiat, de uma Aethra, também

compreenda que, do outro lado, está o trabalhador, aquele que produz a riqueza

deste país. Votamos favoravelmente e queremos essa polícia cada dia mais eficaz,

eficiente e cidadã. Queremos também esclarecer, Sr. Presidente, que fizemos a

votação do Fundo Estadual de Cultura. Estivemos aqui atentos para a retirada da

Emenda nº 1, que havia colocado a expressão “até 4%” no fundo. Essa emenda foi

derrubada, e portanto o fundo começará com 4%. O setor da cultura mobilizou-se,

compareceu em uma audiência pública aqui. Conquistamos essa vitória, porque era

uma matéria vencida. Portanto o fundo será de 4%, ao que votamos favoravelmente.
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Temos agora pela frente outros desafios. Quero aqui refrisar a importância no que diz

respeito à educação. Conseguimos retirar da pauta a proposta de emenda à

Constituição nº 61, que retira direitos adquiridos dos professores. Estamos atentos.

Mais uma vez, o Governador do Estado deu com uma mão e retirou com a outra,

quando cortou o reposicionamento previsto há vários anos e que começaria agora,

em agosto. Os professores e os servidores públicos não terão esse

reposicionamento. Isso traz enorme prejuízo e redução salarial para alguns

servidores públicos. Amanhã, os servidores e os professores estarão aqui, e ainda há

tempo hábil para corrigirmos esse equívoco do governo do Estado e retomarmos o

reposicionamento, um direito dos trabalhadores e que já deveria ter sido aplicado. Por

fim, na pauta há um projeto importante a ser votado, que reduz o ICMS do álcool

combustível, no qual há uma emenda também muito importante, prevendo a redução

do ICMS do gás de cozinha no Estado, o mais caro do Brasil. Enquanto no Estado do

Amazonas o ICMS é zero e no Distrito Federal é 12%, aqui é 18%. A dona de casa e

o pequeno comerciante, que dependem do gás de cozinha para fazerem o almoço e

os pequenos comércios funcionarem, precisam da redução desse ICMS. Esperamos,

até o final da semana, prestarmos esse bom serviço à população de Minas Gerais.

Obrigado.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, estou observando esse pessoal do

PT, que fala muito! Puxa vida, como falam! A galinha bota ovo e sai cacarejando, mas

eles cacarejam mais do que botam ovo. Estou aqui em todas as reuniões, votei com a

PM, votei com todos eles, mas não preciso ficar cacarejando. Como fala essa gente!

Parece que estão consertando o Brasil. A saúde e a educação estão numa situação

lastimável! A violência é lastimável! Mas ninguém fala disso. Nunca vi, parece que

esse pessoal tem um disco dentro da barriga!

O Deputado André Quintão - Em que pesem as observações do amigo e Deputado

que nos antecedeu, no exercício das atribuições regimentais e legislativas, até pela

importância do projeto, desejo manifestar-me a respeito da Proposta de Emenda à

Constituição nº 59/2010, que é muito importante. Abrimos mão de discuti-la antes da

votação para garantirmos o quórum e permitirmos que a votação se realizasse. Daí,

neste momento, os Deputados fazerem seus pronunciamentos, com o intuito de não
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prejudicarem a votação da proposta de emenda à Constituição. O Bloco PT-PMDB-

PCdoB discutiu com várias representações da nossa Polícia Militar, a qual nunca

deixamos de elogiar pelo trabalho e seriedade com que realiza sua missão em Minas

Gerais. O Bloco discutiu com Oficiais e vários segmentos da polícia. Apesar de um ou

outro aspecto ter sido objeto de um aperfeiçoamento ou de reflexão mais

aprofundada, entendemos melhor votar no conjunto da proposta, porque ela aponta

para uma profissionalização, uma valorização e caminhos melhores no desempenho

da polícia, admitido um tempo e uma regra de transição para que essas mudanças

sejam mais bem assimiladas pelo conjunto da corporação. Daí, o nosso voto. Da

mesma forma, gostaríamos de dizer que o Projeto de Lei nº 3.855/2009, que alterou a

lei da criação do Fundo Estadual de Cultura, foi objeto de grande mobilização na

Assembleia, por meio das Comissões de Participação Popular e de Cultura, a fim de

alterar uma expressão que prejudicava a destinação de recursos para a cultura em

Minas Gerais. Existe um Fundo em Minas, o Fundese, que, de acordo com o projeto

de lei que estava tramitando, poderia destinar 4% para o Fundo Estadual de Cultura.

Na tramitação, de maneira até um pouco estranha, fez-se uma alteração, pela qual a

previsão passa a ser de até 4% de destinação. Há aí uma grande diferença: pela

expressão “até 4%” podem ser destinados, por exemplo, 0,0001% do Fundese para a

cultura. Então realizamos uma audiência pública na Comissão de Participação

Popular para tratar desse assunto e da liberação de verba para os Pontos de Cultura

do Estado de Minas Gerais, repassada pelo governo federal. Conseguimos, então,

uma solução para o repasse de verba para os Pontos de Cultura do Estado de Minas

Gerais e hoje, aqui, em um amplo acordo, que envolveu a Oposição, as Comissões

de Participação Popular e de Cultura e a base de governo, conseguimos retirar a

expressão “de até 4%”, para estabelecermos um mínimo de 4% dos recursos do

Fundese para o Fundo Estadual de Cultura. Isso mostra, Presidente, que muitas

vezes o mecanismo de pressão, mobilização, organização e negociação oferece

resultados positivos para os vários segmentos da sociedade e do Estado de Minas

Gerais. Foi assim com a proposta de emenda à Constituição da Polícia Militar e foi

assim com esse projeto da cultura. Assim, quero agradecer, de público, toda a

mobilização da área da cultura, aos Pontos de Cultura e aos vários segmentos que se
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organizaram e mobilizaram por “e-mail” ou por participação direta nesta Casa.

Podemos dizer que esta foi uma grande vitória. Sabemos que não vai resolver tudo;

pelo contrário, a cultura em Minas Gerais precisa de um aporte muito maior de

recursos. Mas consideramos que hoje tivemos uma vitória e gostaria de comunicar

para todo o Estado de Minas Gerais que ficam, desde já, garantidos os 4% do

Fundese para o Fundo Estadual de Cultura. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1o turno, do Projeto de Lei Complementar no 61/2010 e do Projeto de Lei no

4.143/2010, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões. A

Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas

ao Projeto de Lei Complementar nº 61/2010 uma emenda do Deputado Vanderlei

Miranda, que recebeu o nº 3, e uma do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

recebeu o nº 4, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as

emendas com o projeto à Comissão de Segurança Pública, para parecer.

- As emendas apresentadas foram publicadas na edição do dia 13/7/2010.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

extraordinária de amanhã, dia 13, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 13/7/2010.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2010

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Célio Moreira e Rômulo Veneroso (substituindo o Deputado Tiago Ulisses, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de correspondência do Deputado Federal Giovani Cherini, Presidente do

Comitê Gaúcho em Defesa do Pré-Sal, publicada no “Diário do Legislativo”, em

10/6/2010. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em que solicita a realização de

audiência pública no Município de São João Nepomuceno para discutir assuntos

relacionados ao mau atendimento prestado pela concessionária de energia elétrica

Energisa nesse Município e adjacentes. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/6/2010

Às 11h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Gil Pereira (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por

indicação da Liderança do BSD) e João Leite (substituindo o Deputado Domingos

Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento das seguintes proposições, para
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as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei Complementar nºs 60

e 62/2010, no 1º turno (Deputado Délio Malheiros), e Projetos de Lei nºs 4.485 e

4.597/2010, no 1º turno (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que solicita a inversão da pauta, de

forma que o Projeto de Lei Complementar nº 62/2010 seja apreciado em primeiro

lugar. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno,

do Projeto de Lei Complementar nº 62/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 7 (relator: Deputado

Délio Malheiros). Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei

Complementar nº 60/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros), que conclui por sua

aprovação com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, são

recebidas as Propostas de Emenda nºs 1 a 10, do Deputado Sargento Rodrigues, e

11 e 12, do Deputado Weliton Prado. Encerrada a discussão, é submetido a votação

e aprovado o parecer, salvo as propostas de emenda. São rejeitadas as Propostas de

Emenda nºs 3 a 12. As Propostas de Emenda nºs 1 e 2 ficam prejudicadas por

estarem contidas no parecer do relator aprovado. Os Projetos de Lei nºs 4.485 e

4.597/2010, no 1º turno, foram retirados de pauta por determinação do Presidente da

Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 15 horas, para apreciar

os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 4.485 e 4.597/2010, no 1º turno, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Padre João -

Gustavo Valadares.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

7/7/2010

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara
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e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Durval Ângelo. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.727/2009 (Deputada

Maria Tereza Lara) e 4.609/2010 (Deputado Tenente Lúcio), ambos em turno único.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 978/2007 (relatora: Deputado Maria Tereza Lara). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 6.414, 6.436 e 6.449/2010. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Rômulo

Veneroso e Tenente Lúcio (3) em que solicitam seja realizada visita desta Comissão

ao Centro Socioeducativo Santa Clara, da Secretaria de Defesa Social, seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a verificar a

possibilidade de nomeação dos candidatos excedentes, aprovados no concurso

público para admissão no cargo de técnico em segurança pública da polícia militar,

para o ano de 2010, e seja apresentada emenda ao Requerimento nº 6.423/2010, de

autoria desta Comissão, para inclusão de documentos encaminhados pela Sra.

Adriana Pio Ferreira; da Deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja realizada

reunião com convidados para discutir a situação do Presídio de São Joaquim de

Bicas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Maria Tereza Lara, Presidente - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz e Dimas Fabiano, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria

Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.451 e 4.487/2010 (Deputada Ana Maria Resende) e

4.492 e 4.578/2010 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.451, 4.487,

4.492 e 4.578/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/7/2010

Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlin Moura,

Delvito Alves, Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

por indicação da Liderança do BSD) e Tiago Ulisses (substituindo a Deputada Gláucia

Brandão, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlin Moura, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição, no 2º turno, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei

nº 4.350/2010 (Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, no 2º turno, o parecer pela aprovação, na forma do vencido em 1º turno,

com as Emendas nºs 1 e 2, do Projeto de Lei nº 4.350/2010 (relator: Deputado

Lafayette de Andrada). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 6.413, 6.417 e 6.437/2010. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 4.451, 4.487 e 4.492/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para enaltecer os 30 anos de fundação do

Escritório Regional do Dieese em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca as reuniões

extraordinárias dos dias 12/7/2010, às 20h30min, e 13/7/2010, às 11 horas, convoca

os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/7/2010
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Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 4.687 e 4.699/2010, ambos com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Suspende-se a

reunião. Às 17h10min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé

Maia, Lafayette de Andrada, Gustavo Corrêa (substituindo este ao Deputado Jayro

Lessa, por indicação da Liderança do DEM) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado

Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Os Projetos de Lei nºs 4.136, 4.143 e 4.641/2010 são retirados da pauta

por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária e para as reuniões extraordinárias do dia 13/7/2010, às 10h45min, às 14 e

às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco - Lafayette de Andrada.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2010

Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Agostinho Patrus Filho, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da Comissão
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de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.576/2010

(Deputado Agostinho Patrus Filho) e 4.668/2010 (Deputado Zé Maia). Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

4.668/2010 é retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprir pressupostos regimentais. O Presidente determina a distribuição em avulso

do parecer do relator, Deputado Agostinho Patrus Filho, que conclui pela aprovação,

em turno único, do Projeto de Lei nº 4.576/2010 com as Emendas nºs 18, 19, 22, 23,

30, 32, 34 e 84, apresentadas por parlamentares, com as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 15, 24, 25, 31, 33, 75 e 81, e com as Emendas nºs 113 a 120, e pela

rejeição das Emendas nºs 2, 4, 5, 7 a 14, 16, 17, 26 a 28, 36 a 43, 45 a 48, 50 a 62,

64 a 74, 76 a 80, 82, 83, 85, 88 a 98, 100 a 105, 107 a 112. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a

reunião de hoje às 14h15min, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião, hoje, às 19h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.099/2009

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Elmiro Nascimento, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Promocional dos Alcoólicos, Pais e Amigos
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dos Adictos e Alcoolistas Fazendinha Gota de Esperança, com sede no Município de

São Gotardo.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.099/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Promocional dos Alcoólicos, Pais e Amigos dos Adictos e Alcoolistas

Fazendinha Gota de Esperança, com sede no Município de São Gotardo, entidade

sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos direitos e da melhoria das

condições de vida dos dependentes de drogas lícitas e ilícitas.

Com esse propósito, a instituição busca a conscientização dos direitos e deveres

dos cidadãos, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade; cria

oportunidades de vida digna, livre de transtornos decorrentes do uso de drogas, por

meio da prevenção; desenvolve atividades educativas, sociais e desportivas

envolvendo seus assistidos e seus familiares; promove a difusão da cultura por meio

de círculos de estudos, cursos e conferências; orienta sobre a preservação do meio

ambiente e do patrimônio artístico, histórico, turístico e paisagístico da região em que

atua.

Isso posto, consideramos que a Associação Promocional dos Alcoólicos, Pais e

Amigos dos Adictos e Alcoolistas Fazendinha Gota de Esperança desenvolve um

importante trabalho junto às comunidades necessitadas, o que justifica conceder-lhe

o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.099/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.610/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
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De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de

Jacinto e Região, com sede nesse Município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.610/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Jacinto e Região, com sede

nesse Município. Entidade civil, sem fins lucrativos, foi fundada em 2008 e tem como

finalidade incrementar o desenvolvimento das atividades agropecuárias da

comunidade em que se insere e melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição procura incentivar e

promover a reciprocidade com base na colaboração, estimulando o desenvolvimento

progressivo das atividades econômicas dos associados e assistindo-os com relação

ao beneficiamento ou à industrialização de seus produtos, à produtividade e à

comercialização da produção. Realiza, ainda, o intercâmbio de experiências, criando

espaço para o comércio e oportunidade para o pequeno produtor rural e o trabalhador

da agricultura familiar, consolidando a socialização, a valorização recíproca, o

aperfeiçoamento das relações e a interação entre seus associados.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.610/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar nº 61/2010

altera a Lei nº 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de

Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão, em virtude de requerimento aprovado em 8/7/2010, para receber parecer

para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, XV, do Regimento

Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise trata de condições para o ingresso nas carreiras policiais

militares. Cuida, especialmente, de traçar padrões mais elevados de exigência para

que o cidadão ingresse na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG.

Segundo a proposição, o oficial da PMMG deverá ser bacharel em direito e a praça

graduada em nível superior de escolaridade. São medidas que serão estabelecidas

para aperfeiçoar o trabalho desenvolvido pela mencionada corporação, o qual é, com

justiça, reconhecido por sua excelência. Com esses novos requisitos, a Polícia Militar

se adequa ainda mais aos desafios da modernidade, em cuja sociedade complexa a

segurança pública assume centralidade, em vista da multiplicidade de interesses,

necessidades e valores que nela estão presentes, muitas vezes de forma conflituosa.

No curso da tramitação do projeto no 1º turno, inúmeros debates se sucederam,

com a apresentação de dois substitutivos e quatro emendas, além de várias

sugestões de emendas nas comissões. Consolidou-se, todavia, um entendimento

prevalecente, consoante o qual a essência da proposição original ficou mantida, como

se depreende da redação do vencido em 1º turno.

Mantemos, neste 2º turno, os fundamentos que apoiam a versão definida no 1º

turno, na qual se consolidaram na proposição a exigência do título de bacharel em

direito para os oficiais da PMMG e a necessidade de as praças serem diplomadas em

nível superior, com uma regra de transição dispondo que nos cinco anos posteriores

à vigência da modificação na regra será admitido o nível médio de escolaridade, com

o candidato aprovado em concurso público se submetendo a curso de formação de

nível superior promovido pela PMMG.
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A exigência do bacharelado em direito para o oficial policial militar, que já é

submetido ao Curso de Formação de Oficiais, denominado Curso de Bacharelado em

Ciências Militares – Área de Defesa Social, promovido pela Academia de Polícia

Militar, permitirá a esses profissionais um trabalho escorado pelo conhecimento

jurídico. Esse alicerce, indubitavelmente, possibilitará ao oficial um exercício funcional

mais qualificado, notadamente na realização de suas atividades estratégicas, que

tenderão a conjugar a prestação da segurança com a manutenção do direito.

Destaque-se, aliás, que o ingresso no oficialato dar-se-á por concurso público com

a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que o título não seja mero

imperativo legal, mas requisito concreto para admissão no serviço, aferível no

processo seletivo. Trata-se de dotar o serviço público de uma Polícia Militar cada vez

mais responsável por suas ações e consciente de seus atos.

Da mesma forma, reconhecemos a importância de se alterar o nível de exigência

para o ingresso na carreira das praças. Os policiais militares trabalham em contato

direto com a população, atuando ostensivamente nas ruas e empenhados no

atendimento das ocorrências. São atribuições de grande responsabilidade, cujo

desempenho demanda adequada formação e capacidade de discernimento, o que

será permitido por um nível mais alto de escolaridade, no caso o diploma de nível

superior.

No curso dos debates nesta Comissão recebemos sugestão de emenda,

apresentada pelo Deputado Lafayette de Andrada, que tem por escopo alteração na

Lei Complementar nº 81, de 2004. A proposta, que altera o § 4º do art. 3º da referida

lei complementar, trata do provimento dos cargos de chefia nos órgãos da advocacia

pública pertencentes à administração direta e indireta do Estado. A importância da

matéria justifica a sua incorporação à proposição, o que se fará por meio da Emenda

nº 1, apresentada ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

61/2010, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, que

apresentamos.

EMENDA Nº 1
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Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 3º – (...)

§ 4º – Os cargos de chefia nos setores jurídicos dos órgãos a que se referem os

incisos I a III do “caput” deste artigo serão exercidos:

I - privativamente por Procurador do Estado, no caso do inciso I;

II - preferencialmente por Procurador do Estado, nos casos dos incisos II e III.’.”.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Lafayette de Andrada - Sebastião

Costa.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2010

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso V do “caput” do art. 5º da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

V - possuir ensino superior completo para ingresso na Polícia Militar e ensino médio

completo ou equivalente para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar.”.

Art. 2º – O art. 6º da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º – Os candidatos aos cargos do Quadro de Oficiais de Saúde devem possuir

graduação em nível superior em área compatível com a função a ser exercida.”.

Art. 3º – Ficam acrescentados à Lei nº 5.301, de 1969, os seguintes arts. 6º-A, 6º-B,

6º-C e 6º-D:

“Art. 6º-A – Para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QOPM – é

exigido o título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido pelo

sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, sendo o respectivo

concurso público realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil,

sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 13.
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Art. 6º-B – Para ingresso no Quadro de Praças e de Praças Especialistas da Polícia

Militar é exigido o nível superior de escolaridade, realizado em estabelecimento

reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, em área

de concentração definida em edital, sem prejuízo do disposto no § 4º do art. 13.

Art. 6º-C – Para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar é

exigida a aprovação no curso de formação de oficiais, em nível superior de

graduação, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais,

sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 13.

Art. 6º-D – Para ingresso nos Quadros de Praças e de Praças Especialistas do

Corpo de Bombeiros Militar é exigida a aprovação em curso de formação promovido

pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, sem prejuízo do

disposto no § 4º do art. 13.”.

Art. 4º – Os §§ 2º e 4º do art. 13 da Lei nº 5.301, de 1969, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

§ 2º – O ingresso no Quadro previsto no inciso I do § 1º dar-se-á no posto inicial da

carreira, após a aprovação em curso de formação de oficiais específico, definido pela

instituição militar, e o cumprimento do período de estágio na graduação de Aspirante-

a-Oficial.

(...)

§ 4º – O ingresso nos Quadros previstos nos incisos III e IV do § 1º dar-se-á na

graduação de Soldado de 2ª Classe, mediante realização de curso de formação

específico, definido pela instituição militar.”.

Art. 5º – O art. 26 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte §

2º, ficando o seu parágrafo único transformado em § 1º:

“Art. 26 – (...)

§ 2º – O gozo do direito a que se refere o inciso IX não prejudicará o

desenvolvimento da militar na carreira.”.

Art. 6º – Nos cinco anos contados a partir da publicação desta lei complementar,

concomitantemente com o previsto no art. 6º-B da Lei nº 5.301, de 1969, admitir-se-á

o nível médio de escolaridade como requisito para ingresso nos Quadros de Praças e
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de Praças Especialistas da Polícia Militar, submetendo-se o candidato aprovado em

concurso público a aprovação em curso de formação de nível superior promovido

pela instituição.

Parágrafo único – O período de transição de cinco anos poderá ser prorrogado por

período equivalente por ato do Governador do Estado.

Art. 7º – O disposto nesta lei complementar não implica supressão, alteração ou

acréscimo das competências constitucionalmente previstas para os órgãos de que

trata o art. 136 da Constituição do Estado.

Art. 8º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.641/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a Lei nº 6.763, de

26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma original, retorna a proposição a esta Comissão para

receber parecer de 2º turno.

Fundamentação

O objetivo da proposição em exame é reduzir de 25% para 22% a alíquota do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –

incidente nas operações internas com álcool para fins carburantes. O projeto

pretende também elevar a alíquota do ICMS incidente sobre as operações internas

com gasolina para fins carburantes, de 25% para 27%.

De acordo com a exposição de motivos, a medida permitirá que o álcool produzido

no Estado se torne cada vez mais competitivo, fortalecendo o setor sucroenergético,

que já emprega cerca de 80 mil pessoas, e gerando mais investimentos, empregos,

renda e qualificação.

Salienta-se que a elevação da alíquota da gasolina tem como propósito compensar

a redução da alíquota do álcool, para fins de cumprimento do disposto no art. 14 da

Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece condições para a concessão de

benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.
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Também em atendimento ao referido dispositivo, foi encaminhado a esta Casa

estudo do impacto da redução da alíquota do álcool e da compensação com a

majoração da alíquota da gasolina, realizado pela Subsecretaria da Receita Estadual

– SRE – da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. Considerando que, com as

medidas, a frota de veículos bicombustíveis passaria a ser abastecida com álcool, o

estudo estimou em aproximadamente R$98.480.000,00 a perda máxima de receita

com a redução da alíquota do álcool, no ano de 2011 em relação ao ano de 2010, e

em R$98.420.000,00 o ganho máximo de receita com o aumento da alíquota da

gasolina, no mesmo período.

Entendemos que a redução do imposto sobre o álcool combustível impulsionará o

setor sucroalcooleiro e, em virtude das características do setor, já citadas por esta

Comissão no 1º turno, e de sua importância para o Estado, terá impacto positivo

sobre a economia mineira como um todo.

No intuito de aprimorar o projeto, promovendo ajustes necessários na legislação

tributária, apresentamos o Substitutivo nº 1. Muitas das medidas propostas têm como

objetivo tornar mais claro o texto das normas, conferindo a elas efetividade. Esse é o

caso da alteração sugerida pelo Deputado Padre João, relativa aos tratamentos

tributários para a agricultura familiar e para o produtor de leite e derivados. Também a

alteração da Lei do Pró-Confins tem o objetivo conferir maior clareza ao texto legal.

Por sugestão do Deputado João Leite, propomos alterar a Lei de Incentivo ao

Esporte, estabelecendo que poderão ser utilizados, para efeito desse incentivo,

créditos tributários relativos ao ICMS inscritos em dívida ativa há pelo menos um ano.

Pretende-se ainda ajustar prazos referentes aos tratamentos tributários dispensados

às empresas de “marketing” direto, eletroeletrônicos e laticínios, em virtude da

demora na sua regulamentação, bem como revogar dispositivo relativo ao tratamento

tributário do transporte ferroviário, com o intuito de torná-lo mais flexível e adequado

às especificidades do setor.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.641/2010, no

2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Altera as Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 18.550, de 3 de dezembro de

2009, 17.957, de 30 de dezembro de 2008, 13.449, de 10 de janeiro de 2000, e

16.318, de 11 de agosto de 2006, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido das alíneas “h” e “i” com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

h - 27% (vinte e sete por cento), nas operações com gasolina para fins carburantes;

i - 22% (vinte e dois por cento), nas operações com álcool para fins carburantes;”.

Art. 2º - O item 9 da Tabela F a que se refere a alínea "a" do inciso I do art. 12 da

Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

“9 - combustíveis para aviação.”

Art. 3º – O § 42 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

§ 42 – Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a carga tributária nas

saídas, em operação interna, de mercadoria de propriedade do cooperado ou

associado promovidas:

I – pela cooperativa ou associação instituídas para cumprir as obrigações tributárias

em nome de seus filiados e detentoras de inscrição coletiva no cadastro de

contribuintes do ICMS;

II – pelo cooperado ou associado com destino à cooperativa ou à associação

referidas no inciso anterior.”.

Art. 4º – O art. 20-I da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 8º:

“Art. 20-I – (...)

§ 8º – O disposto no “caput” e nos parágrafos deste artigo aplica-se também ao

produtor rural que fornecer produtos derivados do leite a estabelecimento industrial ou

a cooperativa de que faça parte, hipótese em que a aplicação dos percentuais

previstos nos incisos I a III do “caput” levará em consideração a quantidade de leite
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utilizada na produção do derivado, conforme proporção a ser estabelecida em

regulamento.”.

Art. 5º – O “caput” do art. 3º da Lei nº 18.550, de 3 de dezembro de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – Ficam convalidadas, nos termos e condições previstos em regulamento,

em relação às operações realizadas até 31 de maio de 2010:”.

Art. 6º – O inciso II do art. 3º da Lei nº 17.957, de 30 de dezembro de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

II – instalar e efetivar a operacionalização de centro de distribuição de seus

produtos até 31 de agosto de 2010.”.

Art. 7º – O art. 4º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de 2000, fica acrescido do

seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a § 1º:

“§ 2º – Para assegurar o cumprimento do inciso V do “caput”, fica concedido, nos

termos e limites previstos em regime especial, crédito presumido ou redução de base

de cálculo:

I – às empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo signatárias de

protocolo de intenções, relativamente ao ICMS devido nas operações com

mercadorias ou bens relacionados com suas atividades;

II – aos fornecedores das empresas citadas no inciso I relativamente ao ICMS

devido nas operações com bens do ativo permanente, em operação interna a elas

destinadas.”.

Art. 8º – O “caput” do art. 1º da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de crédito

tributário relativo ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação – ICMS –, inscrito em dívida ativa há pelo menos um ano antes do

requerimento de concessão, com o objetivo de estimular a realização de projetos

desportivos no Estado, nas condições especificadas em regulamento.”.

Art. 9º – Ficam convalidadas:
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I – a aplicação do disposto no § 8º do art. 20-I da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, acrescido por esta lei, no fornecimento de produtos derivados do leite, pelo

produtor rural, a estabelecimento industrial ou a cooperativa de que faça parte, até a

data de publicação desta lei;

II – a aplicação do diferimento nas entradas de mercadoria em decorrência de

importação direta do exterior, realizadas nos termos do item 41 da Parte 1 do Anexo II

do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de

2002, por contribuinte detentor de regime especial, ocorridas até a data de publicação

desta lei, com o desembaraço aduaneiro e a liberação da mercadoria em outra

unidade da Federação, sem a autorização prévia prevista no subitem 41.10 da

mesma parte;

III – a utilização do custo da mercadoria produzida como base de cálculo do ICMS

por requerente do regime especial de que trata o § 30 do art. 13 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, observado o seguinte:

a) a convalidação alcança as operações realizadas até a data de ciência do

deferimento do regime especial;

b) para fins de determinação do custo da mercadoria produzida será considerada a

soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e

acondicionamento;

c) no caso de indeferimento do regime especial, o contribuinte deverá recolher a

diferença devida, com os acréscimos legais;

d) a convalidação não autoriza a compensação, restituição ou devolução do

imposto recolhido com base no disposto no art. 13, § 4º, “b”, da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975;

IV – a utilização, por contribuinte do imposto, de prazo de recolhimento do ICMS

diferente do prazo previsto na legislação de regência para as operações

interestaduais com leite, não acondicionado em embalagens próprias para consumo,

desde que, cumulativamente:

a) as operações relativas à circulação de mercadorias tenham sido realizadas após

1º de janeiro de 2009;

b) o interessado requeira a convalidação no prazo de trinta dias, contados da data
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de publicação desta lei;

V – a concessão, até a data de publicação desta lei, de crédito presumido ou

redução de base de cálculo às empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo

e seus fornecedores, de que trata o § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro

de 2000, acrescido por esta lei.

Parágrafo único – A convalidação a que se refere o “caput” deste artigo não

configura homologação dos lançamentos efetuados, não alcança os demais

procedimentos adotados pelo contribuinte nem o exime do cumprimento de

obrigações tributárias, principal ou acessória.

Art. 10 – Fica revogado o inciso X do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, no

que diz respeito aos arts. 1º e 2º, a partir de 1º de janeiro de 2011.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Gustavo Corrêa - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.350/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.350/2010, de autoria do Deputado Sebastião Costa, que

dispõe sobre ensino profissionalizante, foi aprovado no 2º turno, com as Emendas nºs

1 e 2 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.350/2010

Dispõe sobre cursos livres e ensino profissionalizante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado apoiará a educação profissional técnica, em todos os níveis

escolares, seja em cursos regulares, seja em cursos livres ou independentes



____________________________________________________________________________
852

destinados a treinamento e capacitação, e incentivará a criação de cursos técnicos

para a formação de profissionais, principalmente nas regiões de maior carência

social.

Art. 2º – Os cursos livres ou independentes em funcionamento que cumpram as

exigências curriculares e atendam os critérios da legislação vigente poderão requerer

à Secretaria de Estado de Educação a transformação em curso técnico, bem como a

inspeção específica, nos termos da lei.

§ 1º – O requerimento a que se refere “caput” deverá ser instruído com a

necessária documentação comprobatória.

§ 2º – Ficam vedados aos cursos livres ou independentes transformados em cursos

técnicos, nos termos desta lei, o repasse de recursos financeiros públicos e a

participação em programas de educação profissional do Estado.

Art. 3º – A carga horária mínima anual dos cursos técnicos de nível médio será de

oitocentas horas, distribuídas pelo período mínimo de duzentos dias de atividade

educacional, nos termos do art. 24 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de

1996.

Parágrafo único – Os cursos técnicos de nível médio ajustarão sua matriz curricular

de disciplinas profissionalizantes com a matriz de disciplinas do ensino médio.

Art. 4º – As superintendências da Secretaria de Estado de Educação promoverão,

em todos os níveis escolares, atividades e programas de fomento voltados para a

formação profissional, seja na modalidade de ensino regular, seja na modalidade de

cursos livres, com prioridade para as regiões de maior carência social.

Art. 5º – O Conselho Estadual de Educação, nos termos do inciso III do art. 206 da

Constituição do Estado, baixará normas específicas relativas ao disposto no art. 4º

desta lei, com o objetivo de estimular, promover e desenvolver o ensino

profissionalizante em todos os níveis escolares.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.578 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.578/2010, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários do Portal dos Pássaros,

com sede no Município de Extrema, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.578/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários do Portal dos Pássaros,

com sede no Município de Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Proprietários do

Portal dos Pássaros, com sede no Município de Extrema.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.615/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.615/2010, de autoria da  Mesa da Assembleia, que

dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n os

1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.615/2010

Dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica instituído o Direcionamento Estratég ico da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais – ALMG –, que define as estratégias de atuação do Poder

Legislativo para o período de 2010-2020.

Art. 2° – O Direcionamento Estratégico visa a possi bilitar à ALMG:

I – o cumprimento da missão de exercer a representação e promover a participação

da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas

para o desenvolvimento do Estado;

II – o alcance, até 2020, da visão de futuro representada pela expressão “ser

reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor”.

Art. 3° – Ficam estabelecidas as seguintes diretriz es para o exercício das

atribuições constitucionais do Poder Legislativo estadual:

I – promoção de maior participação da sociedade por meio de instrumentos que

possibilitem a manifestação de suas demandas;

II – consideração dos interesses da sociedade como insumo imprescindível à

produção de leis de qualidade;

III – participação ativa na formulação de políticas públicas que visem à redução das

desigualdades regionais, à melhoria dos indicadores sociais e ao desenvolvimento

sustentável do Estado;

IV – avaliação das políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo com

base nas metas estabelecidas e nos resultados alcançados, bem como na

observância dos princípios de legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade e

razoabilidade;

V – atuação institucional pautada na ética, austeridade, transparência e eficiência

administrativa.

Art. 4° – Para os fins do disposto nesta resolução,  entende-se por:

I – objetivos estratégicos os resultados a serem alcançados, visando às

transformações pretendidas, sendo:

a) objetivos estratégicos finalísticos os resultados relacionados às atribuições

finalísticas da instituição;

b) objetivos estratégicos organizacionais os resultados relacionados à gestão
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interna da Assembleia;

II – linhas de ação as estratégias a serem implementadas visando ao atingimento

dos objetivos;

III – projeto estratégico o projeto resultante do detalhamento das linhas de ação e

considerado determinante para o alcance dos objetivos;

IV – carteira de projetos o agrupamento de projetos estratégicos prioritários para a

implementação do Direcionamento Estratégico.

Parágrafo único – Os termos “Direcionamento Estratégico” e “Direcionamento”,

“projeto estratégico” e “projeto”, “carteira de projetos” e “carteira” equivalem-se para

os fins do disposto nesta resolução.

Art. 5° – São objetivos estratégicos:

I – objetivos estratégicos finalísticos:

a) ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades do Poder

Legislativo;

b) garantir a qualidade da legislação;

c) fiscalizar os órgãos e entidades da administração pública e avaliar as políticas

públicas, com base em resultados;

d) consolidar a Assembleia Legislativa como espaço de convergência do poder

público e da sociedade na discussão das estratégias e políticas públicas para o

desenvolvimento do Estado;

II – objetivos estratégicos organizacionais:

a) disponibilizar os recursos necessários para aprimorar o desempenho das

atividades do Poder Legislativo;

b) assegurar ao corpo gerencial e técnico alto nível de capacitação e desempenho;

c) direcionar a comunicação para a compreensão e a valorização das atividades do

Poder Legislativo;

d) inovar mediante a incorporação de melhores práticas e novas tecnologias de

informação e comunicação;

e) promover a educação para a cidadania;

f) melhorar a qualidade do gasto e aumentar a eficiência do Poder Legislativo;

g) intensificar a articulação com as demais casas legislativas para o fortalecimento
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do Poder Legislativo.

Parágrafo único – O detalhamento e as linhas de ação correspondentes a cada

objetivo estratégico são os definidos no Anexo I desta resolução.

Art. 6° – A Mesa da Assembleia definirá em regulame nto, a cada biênio, as

prioridades para implementação do Direcionamento Estratégico e a respectiva

carteira de projetos.

Art. 7° – As metas setoriais das diretorias e gerên cias-gerais e as metas individuais

dos servidores da ALMG serão alinhadas com o Direcionamento Estratégico.

Parágrafo único – Na avaliação anual de desempenho gerencial e dos servidores

serão considerados o alcance das metas e os resultados individual e setorial obtidos

na implementação dos projetos estratégicos.

Art. 8° – Fica criado o Comitê Executivo Assembleia  2020, composto pelo seu

Coordenador-Geral e pelos gestores dos projetos estratégicos, com a finalidade de

coordenar os trabalhos de implementação e consolidação do Direcionamento

Estratégico.

Art. 9° – A Coordenação-Geral do comitê instituído no art. 8° desta resolução será

exercida pelo Diretor de Planejamento e Coordenação, a quem compete, sem

prejuízo das funções previstas na Resolução n° 5.19 8, de 21 de maio de 2001:

I – coordenar o monitoramento da execução do Direcionamento Estratégico, avaliar

os resultados alcançados e propor ações de atualização;

II – alinhar as ações estratégicas da Assembleia, de forma a proporcionar a atuação

articulada das diretorias, gerências e demais setores encarregados da gestão dos

projetos estratégicos;

III – incentivar o alcance dos objetivos e metas dos projetos estratégicos;

IV – apoiar os gestores dos projetos estratégicos na resolução de questões que

estejam fora de sua alçada de decisão;

V – dar publicidade às metas e aos resultados relacionados à gestão estratégica da

Assembleia, de forma a permitir seu acompanhamento pelos Deputados, servidores e

sociedade.

Art. 10 – Regulamento da Mesa da Assembleia disporá sobre as condições para o

exercício da função de gestor de projeto e suas atribuições.
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Parágrafo único – Os servidores responsáveis pelo desempenho da função de

gestor de projeto serão designados pela Mesa Diretora e serão subordinados

tecnicamente ao Diretor de Planejamento e Coordenação, nos termos dos arts. 8° e

9° desta resolução.

Art. 11 – Os incisos III e IV do “caput” do art. 1° da Resolução n° 5.198, de 21 de

maio de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – (...)

III – no terceiro grau, a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria de Finanças, a

Diretoria de Comunicação Institucional, a Diretoria de Rádio e Televisão, a Diretoria

de Recursos Humanos, a Diretoria de Infraestrutura, a Diretoria de Planejamento e

Coordenação e a Procuradoria-Geral;

IV – no quarto grau, as gerências-gerais, a Procuradoria-Geral Adjunta, a Escola do

Legislativo e o Procon Assembleia;”.

Art. 12 – Fica instituído o Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas

Gerais, órgão técnico-consultivo de assessoramento à Mesa da Assembleia na

proposição e análise de agenda institucional voltada para o desenvolvimento

socioeconômico do Estado.

Parágrafo único – Regulamento da Mesa da Assembleia disporá sobre a estrutura,

as atribuições e as condições para o funcionamento do fórum a que se refere o

“caput”.

Art. 13 – O quantitativo de Funções Gratificadas de Gerente-Geral de Área,

previstas no art. 3° da Resolução n° 5.134, de 10 d e setembro de 1993, é de vinte

funções.

Art. 14 – O Anexo da Resolução n° 5.198, de 2001, p assa a vigorar na forma do

Anexo II desta resolução.

Art. 15 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 3° da

Resolução n° 5.305, de 22 de junho de 2007.

Art. 16 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Lafayette de Andrada.

ANEXO I
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(a que se refere o parágrafo único do art. 5° da Re solução n° , de de de 2010)

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO ALMG 2010-2020

Objetivos e linhas de ação

I – Objetivos estratégicos finalísticos:

a) Objetivo: Ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades do

Poder Legislativo

A participação popular nas atividades do Legislativo permite que demandas sociais

sejam agregadas e construídas coletivamente. Ao lado da representação política, que

constitui um dos pilares da democracia contemporânea, a participação da sociedade

na agenda política é hoje reconhecida como indispensável à qualificação das

proposições, do debate e das deliberações públicas.

Partindo da premissa de que eleições periódicas são condição necessária, mas não

suficiente, para o exercício da cidadania, a Assembleia pôs em prática, desde o início

da década de 1990, um conjunto de procedimentos que estimulam a participação dos

cidadãos no processo e na produção legislativa, tais como os debates públicos,

audiências públicas, ciclos de debates, fóruns técnicos, seminários legislativos.

Esses procedimentos de participação popular na agenda política visam a fortalecer

a democracia num processo decisório em múltiplas arenas, notadamente no campo

legislativo-parlamentar. Para que a Assembleia continue avançando em sua missão

institucional, é preciso ampliar e aprimorar as práticas de interlocução com a

sociedade, tornando o processo legislativo mais democrático e legítimo.

Linhas de ação:

1. Assegurar que o processo de interlocução com a sociedade contribua para a

formulação das estratégias de desenvolvimento do Estado, para a qualidade das leis

e para o aprimoramento da gestão pública.

2. Institucionalizar procedimentos e ferramentas que favoreçam a interação da

Assembleia com os cidadãos e os grupos organizados da sociedade, utilizando novas

tecnologias de informação e comunicação.

3. Garantir meios e oportunidades de capacitação para qualificar a participação da

sociedade organizada e não organizada nas atividades da Assembleia.

4. Instituir mecanismos de monitoramento e avaliação das atividades institucionais
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em que haja interlocução com a sociedade, visando garantir respostas em tempo

hábil aos participantes e conferir maior credibilidade às ações da Assembleia.

5. Aprimorar a capacidade de resposta às demandas da sociedade, mediante

melhor conhecimento dessas demandas e maior integração entre as áreas

administrativas e destas com a área parlamentar.

b) Objetivo: Garantir a qualidade da legislação

A busca de uma produção legislativa sintonizada com as necessidades dos

cidadãos e mais efetiva do ponto de vista de seus resultados ocupa um papel central

na agenda da Assembleia. Nessa linha, prioriza-se a visão do processo legislativo

como etapa do ciclo de políticas públicas, que compreende a formação de agenda, a

formulação, o acompanhamento e a avaliação dessas políticas.

A Assembleia vem ocupando posição de vanguarda no tratamento do processo de

produção legislativa não somente no aspecto formal, mas também no aspecto

material, voltando-se para o conteúdo da norma, a fim de vencer os entraves ao

desenvolvimento econômico e social causados por problemas de proliferação e

inadequação legislativa, desproporcionalidade entre custos e benefícios gerados pela

norma, dificuldade de interpretação do texto legal e incerteza jurídica, entre outros.

A Casa pretende intensificar seu esforço para aprimorar a qualidade da legislação

estadual. Uma das principais medidas a serem adotadas consiste na avaliação de

impacto das leis produzidas, com o fim de permitir uma antecipação dos efeitos

econômicos, sociais, ambientais e jurídicos da nova norma e indicar as alterações

necessárias no conjunto de normas que será afetado, além de buscar a

sistematização do arcabouço legal já constituído.

Linhas de ação:

1. Instruir o debate, no âmbito do processo legislativo, com informações relativas

aos impactos econômicos, sociais e ambientais da nova legislação.

2. Implantar mecanismos de monitoramento e avaliação de impacto das leis

estaduais.

3. Aperfeiçoar os mecanismos de sistematização da legislação mineira.

4. Aprimorar mecanismos de controle das proposições, visando à sua adequação

ao ordenamento jurídico.
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5. Aprimorar a qualidade da legislação por meio da participação da sociedade no

processo de elaboração das leis.

6. Fortalecer o papel das comissões, dotando-as dos recursos informacionais e

materiais necessários ao aprimoramento da produção legislativa, e promover a

articulação e a coordenação do trabalho entre elas.

7. Promover o estudo, a pesquisa e o debate sobre temas relacionados com a

produção legislativa.

c) Objetivo: Fiscalizar os órgãos e entidades da administração pública e avaliar as

políticas públicas, com foco em resultados

Nas últimas décadas, o Executivo expandiu e diversificou suas áreas de atuação,

adquirindo vantagens estratégicas na definição da agenda governamental e das

condições de sua implementação, e dotando-se de amplos poderes. Diante desse

fortalecimento do Executivo, a fiscalização e o controle – funções próprias da ação

parlamentar – têm assumido crescente relevância.

A Assembleia precisa aprimorar sua ação fiscalizadora, atuando na perspectiva dos

interesses da sociedade, da melhor alocação de recursos públicos e da obtenção de

melhores resultados da atuação governamental. Adicionalmente, a ação de

fiscalização e controle deve pautar-se pela responsabilização com foco em

resultados, com o objetivo de induzir à melhoria da gestão pública.

Linhas de ação:

1. Fortalecer as capacidades institucionais do Legislativo relativamente ao

monitoramento e à avaliação de políticas públicas, incluindo considerações sobre a

eficiência das ações governamentais e seus benefícios para a sociedade.

2. Implantar modelo de monitoramento e avaliação das políticas públicas, com foco

no acompanhamento e na análise crítica da execução do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI –, do Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG –, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e da Lei Orçamentária Anual –

LOA.

3. Incrementar a participação das comissões permanentes no processo de

fiscalização, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

4. Adotar instrumentos de participação da sociedade nos processos de



____________________________________________________________________________
861

monitoramento e avaliação de políticas públicas.

5. Garantir o acesso da sociedade aos dados da execução do planejamento e do

orçamento do Estado e facilitar sua compreensão.

6. Aprimorar o processo de acompanhamento e de análise de pedidos de

informação ou de providências encaminhados a autoridades estaduais pelas

comissões, no exercício da atividade de fiscalização, adotando as providências

cabíveis, previstas na legislação, e assegurando ao solicitante o conhecimento do seu

resultado.

7. Acionar o Tribunal de Contas como órgão auxiliar no apoio à fiscalização,

fundamentada em princípios da gestão pública orientada para resultados.

8. Promover parcerias visando à transferência de dados, metodologias e técnicas

para monitoramento e avaliação de políticas públicas.

d) Objetivo: Consolidar a Assembleia Legislativa como espaço de convergência do

poder público e da sociedade na discussão das estratégias e políticas públicas para o

desenvolvimento do Estado

Na última década, a Assembleia promoveu a construção coletiva de políticas

públicas de forma compartilhada por parlamentares, governo e sociedade. Contribuiu,

assim, para a formação de arranjos amplos e democráticos, envolvendo os diversos

segmentos do poder público e da sociedade na formulação e na análise das

estratégias de desenvolvimento do Estado.

Para que a Assembleia se consolide como ponto de convergência dessas

discussões, deve ampliar e aprimorar as parcerias estabelecidas, de modo a

incorporar melhor as demandas, interesses e aspirações da sociedade. Precisa,

também, orientar o processo de monitoramento e avaliação das estratégias de

desenvolvimento e das políticas públicas, além de trazer para o debate experiências

bem-sucedidas, no Brasil e no mundo, na área da gestão pública.

Linhas de ação:

1. Garantir a participação dos diversos segmentos da sociedade no debate sobre

temas de interesse setorial e regional.

2. Ampliar a interiorização do debate sobre estratégias e políticas públicas, visando

a incorporar a diversidade e as peculiaridades das demandas regionais.
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3. Orientar o processo de monitoramento e avaliação das estratégias de

desenvolvimento e das políticas públicas para a geração de conhecimentos

destinados a aumentar a eficácia da ação do Estado.

4. Trazer para o debate experiências bem-sucedidas em estratégias de

desenvolvimento e políticas públicas no Brasil e em outros países.

5. Incorporar ao debate a inserção de Minas Gerais no processo de

desenvolvimento brasileiro e no contexto internacional.

6. Promover e apoiar estudos e pesquisas para a geração de conhecimentos que

aumentem a capacidade de formular e analisar estratégias de desenvolvimento e

políticas públicas.

II – Objetivos estratégicos organizacionais:

a) Objetivo: Disponibilizar os recursos necessários para aprimorar o desempenho

das atividades do Poder Legislativo

Alguns dos principais desafios enfrentados pelo Parlamento são o volume, a

variedade e a complexidade dos temas que compõem sua agenda e das ações

necessárias ao efetivo desempenho de suas funções. Por isso, tanto na produção

legislativa quanto no exercício da representação e da fiscalização, o deputado deve

dispor de recursos humanos, informacionais, tecnológicos e materiais adequados.

Para fazer face aos desafios que a dinâmica social lhe impõe, a Assembleia deve

produzir, sistematizar e disponibilizar informações e conhecimentos voltados para a

função político-parlamentar e estruturar suas áreas de suporte com foco em suas

atividades-fim.

Linhas de ação:

1. Aprimorar o processo de produção e fornecimento de informações necessárias à

análise de temas relacionados com a atividade parlamentar e à tomada de decisão.

2. Ampliar o acesso a bancos de dados, informações e conhecimento

especializado, visando a reduzir a assimetria informacional entre os Poderes.

3. Criar condições para disponibilização de informações sobre a execução física e

financeira do orçamento estadual.

4. Oferecer aos parlamentares e servidores oportunidades de reflexão sobre o

papel e os desafios do Poder Legislativo no mundo contemporâneo.
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5. Construir um repertório de estudos temáticos e de análises técnicas e

conjunturais sobre conteúdos pertinentes ao Parlamento.

6. Aprimorar os recursos humanos, tecnológicos e materiais de suporte ao exercício

da atividade político-parlamentar.

7. Aprimorar as ações de recepção dos parlamentares no início do mandato,

fornecendo-lhes informações sobre a estrutura organizacional da Assembleia e os

instrumentos de suporte à atuação legislativa.

b) Objetivo: Assegurar ao corpo gerencial e técnico alto nível de capacitação e

desempenho

A Assembleia possui um quadro de servidores altamente qualificado. No entanto,

para que os objetivos estabelecidos no Direcionamento Estratégico sejam

alcançados, a Assembleia precisa investir na modernização de seu sistema de gestão

de pessoal e na qualificação gerencial e técnica de seus servidores.

Assim, deve aperfeiçoar os processos de seleção, de desenvolvimento e de

motivação do corpo funcional, além de assegurar a recomposição e promover a

integração de seus servidores, visando valorizar e aprimorar o desempenho

profissional de seus quadros.

Linhas de ação:

1. Implantar uma política de recursos humanos alinhada com os objetivos

estratégicos da Casa.

2. Aprimorar o sistema de avaliação de desempenho, com foco no cumprimento de

metas de desempenho setoriais e individuais preestabelecidas, alinhadas aos

objetivos estabelecidos no Direcionamento Estratégico.

3. Implantar um programa de gestão de competências para gerentes e servidores.

4. Monitorar a evolução do quadro de pessoal para assegurar a permanente

recomposição do corpo técnico e gerencial.

5. Promover a integração contínua dos servidores dos diversos quadros de pessoal

da Casa.

6. Aprimorar o processo de comunicação interna, principalmente no que se refere

ao fluxo de informações.

c) Objetivo: Direcionar a comunicação para a compreensão e a valorização das
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atividades do Poder Legislativo

A Comunicação, em uma casa legislativa participativa e aberta à interlocução com a

sociedade, constitui parte fundamental da ação político-institucional. Sendo assim, é

essencial que o seu trabalho esteja alinhado com a visão de futuro e a missão do

Legislativo.

O trabalho parlamentar e a divulgação didática das leis e de seus impactos na vida

dos cidadãos devem nortear a comunicação, possibilitando uma compreensão mais

ampla do papel do Poder Legislativo. Além disso, a comunicação deve ampliar a

transparência das ações e do desempenho do Parlamento.

O cidadão deve reconhecer a Assembleia como sua aliada e como foro legítimo de

sua expressão, confiando na instituição como protagonista e como espaço

democrático de participação nas decisões mais importantes para a sociedade.

Linhas de ação:

1. Exercer a comunicação de forma acessível, contribuindo para o

acompanhamento e a valorização da atuação parlamentar.

2. Levar a lei e seus impactos ao conhecimento do cidadão, por meio de ações de

informação, comunicação e educação.

3. Aprimorar e ampliar o uso de canais diretos de comunicação, como a internet, a

televisão, o rádio, as campanhas publicitárias, entre outros, visando a levar

informação a toda a sociedade.

4. Criar canais interativos que permitam a participação da sociedade no processo

legislativo e nos eventos promovidos pela Assembleia.

5. Contribuir para a formação de bancos de conhecimento que permitam

sistematizar informações qualificadas para subsidiar o trabalho das áreas parlamentar

e administrativa.

d) Objetivo: Inovar mediante a incorporação de melhores práticas e novas

tecnologias de informação e comunicação

As novas tecnologias de informação e comunicação devem ser utilizadas para

subsidiar direta e indiretamente o trabalho do parlamentar. Elas podem contribuir para

o aperfeiçoamento dos trabalhos legislativos, sobretudo no que concerne à eficiência,

à transparência e ao fortalecimento de vínculos com os diversos públicos da



____________________________________________________________________________
865

instituição. Constituem recursos estratégicos para reduzir a assimetria informacional

entre os atores políticos, facilitando a transmissão de informações sobre os trabalhos

legislativos e ampliando a participação da sociedade.

Cabe à Assembleia explorar o potencial dessas novas tecnologias e investir na

construção de ferramentas e procedimentos que ampliem e aprimorem as práticas de

interlocução com a sociedade, enfatizando novos modelos de diálogo com o cidadão,

a fim de estimular sua participação no debate político.

Linhas de ação:

1. Prover o parlamentar de recursos tecnológicos e informacionais como suporte ao

exercício de seu mandato.

2. Aderir ao princípio de dados abertos e estimular o desenvolvimento, por atores

externos, de aplicativos que sejam de interesse da Assembleia e dos cidadãos.

3. Promover a disseminação de boas práticas na área de democracia eletrônica.

4. Desenvolver e difundir tecnologias que permitam o relacionamento em ambientes

virtuais e redes sociais, visando a estabelecer novas formas de relacionamento com a

sociedade.

5. Empregar as tecnologias de informação e comunicação, visando a aumentar a

eficiência dos processos e rotinas administrativos.

e) Objetivo: Promover a educação para a cidadania

Cabe à Assembleia, como instituição preocupada com o seu posicionamento

perante a sociedade, assumir, de forma consistente, a missão da educação para a

cidadania. Para tanto, deve posicionar-se e fortalecer-se como centro de excelência

na reflexão, na produção e na disseminação de conhecimentos sobre temas

fundamentais para a democracia.

Deve resultar disso um esforço de capacitação direcionado ao corpo de servidores

da Casa, assim como a busca de instrumentos e parcerias para estender essa ação

às demais casas legislativas, a outros órgãos públicos e à sociedade.

Linhas de ação:

1. Intensificar e ampliar a capacitação dos servidores da Assembleia, bem como

estabelecer parcerias com outras casas legislativas e outros órgãos públicos, em

sintonia com as temáticas e objetivos institucionais estratégicos.
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2. Promover, mediante parceria com escolas de ensino médio e superior, ações de

educação para a cidadania.

3. Investir na educação a distância para capacitação de agentes públicos e sociais.

4. Realizar, em parceria com instituições acadêmicas, pesquisas e estudos

relacionados com os objetivos finalísticos da Assembleia.

f) Objetivo: Melhorar a qualidade do gasto e aumentar a eficiência do Poder

Legislativo

O controle e a qualidade do gasto no setor público têm sido preocupação crescente

por parte da sociedade e da mídia. Existe, nos dias de hoje, uma forte cobrança para

o aprimoramento do dispêndio público, notadamente quanto à qualidade, à prioridade

e à legalidade.

A Assembleia precisa adotar medidas para melhorar a qualidade do gasto,

incorporando elementos como o planejamento administrativo e a aplicação de

critérios de austeridade na aprovação e na redução de gastos referenciados em

metas anuais. Cabe à Assembleia implantar uma gestão de custos dirigida aos

principais componentes da despesa, com estabelecimento de metas e monitoramento

sistemático das medidas corretivas, além de adotar práticas inovadoras de gestão,

visando a ampliar a eficiência.

Linhas de ação:

1. Dar transparência e publicidade aos resultados da execução física e financeira do

orçamento da Assembleia, de maneira acessível e compreensível ao público em

geral.

2. Implantar a gestão de custos dirigida aos principais componentes da despesa,

com estabelecimento de metas e monitoramento sistemático das medidas corretivas.

3. Intensificar a aplicação de critérios de austeridade na aprovação e na redução de

gastos referenciados em metas anuais.

4. Otimizar os recursos humanos e de infraestrutura de acordo com as

necessidades da Assembleia.

5. Implantar a gestão estratégica orientada para resultados, visando a ampliar a

efetividade da ação da Assembleia e a aprimorar a qualidade do gasto.

6. Adotar práticas inovadoras de gestão e aumentar o grau de automação de rotinas
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administrativas, visando a ampliar a eficiência.

g) Objetivo: Intensificar a articulação com as demais casas legislativas para o

fortalecimento do Poder Legislativo

A cooperação e a troca de experiências entre parlamentos nos âmbitos municipal,

estadual, nacional e internacional têm contribuído para a inserção de novos temas na

agenda e para a difusão de procedimentos e ferramentas pertinentes à atividade

legislativa.

Nesse contexto, a Assembleia deve ampliar a articulação com as demais casas

legislativas, inclusive em âmbito internacional, visando ao compartilhamento de

melhores práticas e ao fortalecimento do Poder Legislativo estadual.

Linhas de ação:

1. Incentivar e apoiar a ação conjunta entre as Assembleias Legislativas, visando a

ampliar as prerrogativas e a capacidade legislativa dos Estados.

2. Reforçar as redes de interações entre os parlamentos, nos níveis municipal,

estadual, nacional e internacional, e incrementar o diálogo e a cooperação com

organismos multilaterais, visando à troca de experiências e conhecimento, assim

como à disseminação de boas práticas.

3. Participar ativamente junto ao Congresso Nacional da discussão de temas de

interesse do Estado de Minas Gerais.

4. Incentivar a formalização e o fortalecimento de ações parlamentares

interinstitucionais, a exemplo das Comissões Interinstitucionais Parlamentares de

Estudos (CIPE), e aprimorar a efetividade de seus resultados.

5. Intensificar o relacionamento com as câmaras municipais mineiras, conferindo-

lhes a condição de parceiras preferenciais no processo de interiorização das ações

da Assembleia.

ANEXO II

(a que se refere o art. 14 da Resolução n° , de de de 2010)

"ANEXO

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Resolução n° 5.198, de 21 de maio de 2001)

– Diretoria de Processo Legislativo – DPL: gerir as ações estratégicas de suporte

temático e processual à Mesa, ao Plenário e às Comissões e acompanhar e
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sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,

de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente

sua missão institucional.

– Diretoria de Finanças – DFI: gerir, no nível estratégico, as ações nas áreas de

finanças, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe

adequadamente sua missão institucional.

– Diretoria de Comunicação Institucional – DCI: gerir as ações estratégicas de

comunicação institucional voltadas para a divulgação das atividades do Poder

Legislativo, a formação da opinião pública, a construção e o monitoramento da

imagem institucional e para o estabelecimento de canais permanentes de

interlocução com os diversos públicos da instituição, por meio de técnicas de

jornalismo, relações públicas e “marketing” institucional, a partir da visão estratégica e

da atuação planejada de comunicação integrada, sistemática e contínua, de modo a

contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua

missão institucional.

– Diretoria de Rádio e Televisão – DTV: gerir, no nível estratégico, o sistema

integrado de transmissão dos sinais da TV Assembleia em todo o território do Estado

e as ações necessárias à divulgação das informações relacionadas com a cobertura

das atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho parlamentar, por meio

da produção e da veiculação pela TV Assembleia e por meio radiofônico, de modo a

contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua

missão institucional.

– Diretoria de Recursos Humanos – DRH: gerir, no nível estratégico, as ações de

recursos humanos e de assistência à saúde do servidor, de modo a contribuir para

que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

– Diretoria de Infra-Estrutura – DIF: gerir as ações estratégicas de suprimento,

apoio logístico, suporte às atividades institucionais e controle patrimonial, segurança

e vigilância, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe

adequadamente sua missão institucional.

– Diretoria de Planejamento e Coordenação – DPC: gerir as ações de planejamento

e gestão estratégicos, de sistemas de informação, de sistematização e normatização
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de procedimentos administrativos, de modo a contribuir para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

– Procuradoria-Geral – PGA: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa,

representá-la judicial e extrajudicialmente e supervisionar os serviços de proteção,

defesa e orientação do consumidor, de modo a contribuir para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.".
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2010

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.334, DE 15 DE JULHO DE 2010

Dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – Fica instituído o Direcionamento Estratég ico da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais – ALMG –, que define as estratégias de atuação do Poder

Legislativo para o período de 2010-2020.

Art. 2° – O Direcionamento Estratégico visa a possi bilitar à ALMG:

I – o cumprimento da missão de exercer a representação e promover a participação

da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas

para o desenvolvimento do Estado;

II – o alcance, até 2020, da visão de futuro representada pela expressão “ser

reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor”.

Art. 3° – Ficam estabelecidas as seguintes diretriz es para o exercício das

atribuições constitucionais do Poder Legislativo estadual:

I – promoção de maior participação da sociedade por meio de instrumentos que

possibilitem a manifestação de suas demandas;

II – consideração dos interesses da sociedade como insumo imprescindível à

produção de leis de qualidade;

III – participação ativa na formulação de políticas públicas que visem à redução das

desigualdades regionais, à melhoria dos indicadores sociais e ao desenvolvimento

sustentável do Estado;

IV – avaliação das políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo com

base nas metas estabelecidas e nos resultados alcançados, bem como na

observância dos princípios de legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade e

razoabilidade;

V – atuação institucional pautada na ética, austeridade, transparência e eficiência
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administrativa.

Art. 4° – Para os fins do disposto nesta resolução,  entende-se por:

I – objetivos estratégicos os resultados a serem alcançados, visando às

transformações pretendidas, sendo:

a) objetivos estratégicos finalísticos os resultados relacionados às atribuições

finalísticas da instituição;

b) objetivos estratégicos organizacionais os resultados relacionados à gestão

interna da Assembleia;

II – linhas de ação as estratégias a serem implementadas visando ao atingimento

dos objetivos;

III – projeto estratégico o projeto resultante do detalhamento das linhas de ação e

considerado determinante para o alcance dos objetivos;

IV – carteira de projetos o agrupamento de projetos estratégicos prioritários para a

implementação do Direcionamento Estratégico.

Parágrafo único – Os termos “Direcionamento Estratégico” e “Direcionamento”,

“projeto estratégico” e “projeto”, “carteira de projetos” e “carteira” equivalem-se para

os fins do disposto nesta resolução.

Art. 5° – São objetivos estratégicos:

I – objetivos estratégicos finalísticos:

a) ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades do Poder

Legislativo;

b) garantir a qualidade da legislação;

c) fiscalizar os órgãos e entidades da administração pública e avaliar as políticas

públicas, com base em resultados;

d) consolidar a Assembleia Legislativa como espaço de convergência do poder

público e da sociedade na discussão das estratégias e políticas públicas para o

desenvolvimento do Estado;

II – objetivos estratégicos organizacionais:

a) disponibilizar os recursos necessários para aprimorar o desempenho das

atividades do Poder Legislativo;

b) assegurar ao corpo gerencial e técnico alto nível de capacitação e desempenho;
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c) direcionar a comunicação para a compreensão e a valorização das atividades do

Poder Legislativo;

d) inovar mediante a incorporação de melhores práticas e novas tecnologias de

informação e comunicação;

e) promover a educação para a cidadania;

f) melhorar a qualidade do gasto e aumentar a eficiência do Poder Legislativo;

g) intensificar a articulação com as demais casas legislativas para o fortalecimento

do Poder Legislativo.

Parágrafo único – O detalhamento e as linhas de ação correspondentes a cada

objetivo estratégico são os definidos no Anexo I desta resolução.

Art. 6° – A Mesa da Assembleia definirá em regulame nto, a cada biênio, as

prioridades para implementação do Direcionamento Estratégico e a respectiva

carteira de projetos.

Art. 7° – As metas setoriais das diretorias e gerên cias-gerais e as metas individuais

dos servidores da ALMG serão alinhadas com o Direcionamento Estratégico.

Parágrafo único – Na avaliação anual de desempenho gerencial e dos servidores

serão considerados o alcance das metas e os resultados individual e setorial obtidos

na implementação dos projetos estratégicos.

Art. 8° – Fica criado o Comitê Executivo Assembleia  2020, composto pelo seu

Coordenador-Geral e pelos gestores dos projetos estratégicos, com a finalidade de

coordenar os trabalhos de implementação e consolidação do Direcionamento

Estratégico.

Art. 9° – A Coordenação-Geral do comitê instituído no art. 8° desta resolução será

exercida pelo Diretor de Planejamento e Coordenação, a quem compete, sem

prejuízo das funções previstas na Resolução n° 5.19 8, de 21 de maio de 2001:

I – coordenar o monitoramento da execução do Direcionamento Estratégico, avaliar

os resultados alcançados e propor ações de atualização;

II – alinhar as ações estratégicas da Assembleia, de forma a proporcionar a atuação

articulada das diretorias, gerências e demais setores encarregados da gestão dos

projetos estratégicos;

III – incentivar o alcance dos objetivos e metas dos projetos estratégicos;
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IV – apoiar os gestores dos projetos estratégicos na resolução de questões que

estejam fora de sua alçada de decisão;

V – dar publicidade às metas e aos resultados relacionados à gestão estratégica da

Assembleia, de forma a permitir seu acompanhamento pelos Deputados, servidores e

sociedade.

Art. 10 – Regulamento da Mesa da Assembleia disporá sobre as condições para o

exercício da função de gestor de projeto e suas atribuições.

Parágrafo único – Os servidores responsáveis pelo desempenho da função de

gestor de projeto serão designados pela Mesa Diretora e serão subordinados

tecnicamente ao Diretor de Planejamento e Coordenação, nos termos dos arts. 8° e

9° desta resolução.

Art. 11 – Os incisos III e IV do “caput” do art. 1° da Resolução n° 5.198, de 21 de

maio de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – (...)

III – no terceiro grau, a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria de Finanças, a

Diretoria de Comunicação Institucional, a Diretoria de Rádio e Televisão, a Diretoria

de Recursos Humanos, a Diretoria de Infraestrutura, a Diretoria de Planejamento e

Coordenação e a Procuradoria-Geral;

IV – no quarto grau, as gerências-gerais, a Procuradoria-Geral Adjunta, a Escola do

Legislativo e o Procon Assembleia;”.

Art. 12 – Fica instituído o Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas

Gerais, órgão técnico-consultivo de assessoramento à Mesa da Assembleia na

proposição e análise de agenda institucional voltada para o desenvolvimento

socioeconômico do Estado.

Parágrafo único – Regulamento da Mesa da Assembleia disporá sobre a estrutura,

as atribuições e as condições para o funcionamento do fórum a que se refere o

“caput”.

Art. 13 – O quantitativo de Funções Gratificadas de Gerente-Geral de Área,

previstas no art. 3° da Resolução n° 5.134, de 10 d e setembro de 1993, é de vinte

funções.

Art. 14 – O Anexo da Resolução n° 5.198, de 2001, p assa a vigorar na forma do
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Anexo II desta resolução.

Art. 15 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 3° da

Resolução n° 5.305, de 22 de junho de 2007.

Art. 16 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de julho de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente – Dinis Pinheiro, 1º-Secretário – Hely Tarqüínio,

2º-Secretário.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 5° da Re solução n° 5.334, de 15 de julho de

2010)

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO ALMG 2010-2020

Objetivos e linhas de ação

I – Objetivos estratégicos finalísticos:

a) Objetivo: Ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades do

Poder Legislativo

A participação popular nas atividades do Legislativo permite que demandas sociais

sejam agregadas e construídas coletivamente. Ao lado da representação política, que

constitui um dos pilares da democracia contemporânea, a participação da sociedade

na agenda política é hoje reconhecida como indispensável à qualificação das

proposições, do debate e das deliberações públicas.

Partindo da premissa de que eleições periódicas são condição necessária, mas não

suficiente, para o exercício da cidadania, a Assembleia pôs em prática, desde o início

da década de 1990, um conjunto de procedimentos que estimulam a participação dos

cidadãos no processo e na produção legislativa, tais como os debates públicos,

audiências públicas, ciclos de debates, fóruns técnicos, seminários legislativos.

Esses procedimentos de participação popular na agenda política visam a fortalecer

a democracia num processo decisório em múltiplas arenas, notadamente no campo

legislativo-parlamentar. Para que a Assembleia continue avançando em sua missão

institucional, é preciso ampliar e aprimorar as práticas de interlocução com a

sociedade, tornando o processo legislativo mais democrático e legítimo.
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Linhas de ação:

1. Assegurar que o processo de interlocução com a sociedade contribua para a

formulação das estratégias de desenvolvimento do Estado, para a qualidade das leis

e para o aprimoramento da gestão pública.

2. Institucionalizar procedimentos e ferramentas que favoreçam a interação da

Assembleia com os cidadãos e os grupos organizados da sociedade, utilizando novas

tecnologias de informação e comunicação.

3. Garantir meios e oportunidades de capacitação para qualificar a participação da

sociedade organizada e não organizada nas atividades da Assembleia.

4. Instituir mecanismos de monitoramento e avaliação das atividades institucionais

em que haja interlocução com a sociedade, visando garantir respostas em tempo

hábil aos participantes e conferir maior credibilidade às ações da Assembleia.

5. Aprimorar a capacidade de resposta às demandas da sociedade, mediante

melhor conhecimento dessas demandas e maior integração entre as áreas

administrativas e destas com a área parlamentar.

b) Objetivo: Garantir a qualidade da legislação

A busca de uma produção legislativa sintonizada com as necessidades dos

cidadãos e mais efetiva do ponto de vista de seus resultados ocupa um papel central

na agenda da Assembleia. Nessa linha, prioriza-se a visão do processo legislativo

como etapa do ciclo de políticas públicas, que compreende a formação de agenda, a

formulação, o acompanhamento e a avaliação dessas políticas.

A Assembleia vem ocupando posição de vanguarda no tratamento do processo de

produção legislativa não somente no aspecto formal, mas também no aspecto

material, voltando-se para o conteúdo da norma, a fim de vencer os entraves ao

desenvolvimento econômico e social causados por problemas de proliferação e

inadequação legislativa, desproporcionalidade entre custos e benefícios gerados pela

norma, dificuldade de interpretação do texto legal e incerteza jurídica, entre outros.

A Casa pretende intensificar seu esforço para aprimorar a qualidade da legislação

estadual. Uma das principais medidas a serem adotadas consiste na avaliação de

impacto das leis produzidas, com o fim de permitir uma antecipação dos efeitos

econômicos, sociais, ambientais e jurídicos da nova norma e indicar as alterações
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necessárias no conjunto de normas que será afetado, além de buscar a

sistematização do arcabouço legal já constituído.

Linhas de ação:

1. Instruir o debate, no âmbito do processo legislativo, com informações relativas

aos impactos econômicos, sociais e ambientais da nova legislação.

2. Implantar mecanismos de monitoramento e avaliação de impacto das leis

estaduais.

3. Aperfeiçoar os mecanismos de sistematização da legislação mineira.

4. Aprimorar mecanismos de controle das proposições, visando à sua adequação

ao ordenamento jurídico.

5. Aprimorar a qualidade da legislação por meio da participação da sociedade no

processo de elaboração das leis.

6. Fortalecer o papel das comissões, dotando-as dos recursos informacionais e

materiais necessários ao aprimoramento da produção legislativa, e promover a

articulação e a coordenação do trabalho entre elas.

7. Promover o estudo, a pesquisa e o debate sobre temas relacionados com a

produção legislativa.

c) Objetivo: Fiscalizar os órgãos e entidades da administração pública e avaliar as

políticas públicas, com foco em resultados

Nas últimas décadas, o Executivo expandiu e diversificou suas áreas de atuação,

adquirindo vantagens estratégicas na definição da agenda governamental e das

condições de sua implementação, e dotando-se de amplos poderes. Diante desse

fortalecimento do Executivo, a fiscalização e o controle – funções próprias da ação

parlamentar – têm assumido crescente relevância.

A Assembleia precisa aprimorar sua ação fiscalizadora, atuando na perspectiva dos

interesses da sociedade, da melhor alocação de recursos públicos e da obtenção de

melhores resultados da atuação governamental. Adicionalmente, a ação de

fiscalização e controle deve pautar-se pela responsabilização com foco em

resultados, com o objetivo de induzir à melhoria da gestão pública.

Linhas de ação:

1. Fortalecer as capacidades institucionais do Legislativo relativamente ao
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monitoramento e à avaliação de políticas públicas, incluindo considerações sobre a

eficiência das ações governamentais e seus benefícios para a sociedade.

2. Implantar modelo de monitoramento e avaliação das políticas públicas, com foco

no acompanhamento e na análise crítica da execução do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI –, do Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG –, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e da Lei Orçamentária Anual –

LOA.

3. Incrementar a participação das comissões permanentes no processo de

fiscalização, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

4. Adotar instrumentos de participação da sociedade nos processos de

monitoramento e avaliação de políticas públicas.

5. Garantir o acesso da sociedade aos dados da execução do planejamento e do

orçamento do Estado e facilitar sua compreensão.

6. Aprimorar o processo de acompanhamento e de análise de pedidos de

informação ou de providências encaminhados a autoridades estaduais pelas

comissões, no exercício da atividade de fiscalização, adotando as providências

cabíveis, previstas na legislação, e assegurando ao solicitante o conhecimento do seu

resultado.

7. Acionar o Tribunal de Contas como órgão auxiliar no apoio à fiscalização,

fundamentada em princípios da gestão pública orientada para resultados.

8. Promover parcerias visando à transferência de dados, metodologias e técnicas

para monitoramento e avaliação de políticas públicas.

d) Objetivo: Consolidar a Assembleia Legislativa como espaço de convergência do

poder público e da sociedade na discussão das estratégias e políticas públicas para o

desenvolvimento do Estado

Na última década, a Assembleia promoveu a construção coletiva de políticas

públicas de forma compartilhada por parlamentares, governo e sociedade. Contribuiu,

assim, para a formação de arranjos amplos e democráticos, envolvendo os diversos

segmentos do poder público e da sociedade na formulação e na análise das

estratégias de desenvolvimento do Estado.

Para que a Assembleia se consolide como ponto de convergência dessas
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discussões, deve ampliar e aprimorar as parcerias estabelecidas, de modo a

incorporar melhor as demandas, interesses e aspirações da sociedade. Precisa,

também, orientar o processo de monitoramento e avaliação das estratégias de

desenvolvimento e das políticas públicas, além de trazer para o debate experiências

bem-sucedidas, no Brasil e no mundo, na área da gestão pública.

Linhas de ação:

1. Garantir a participação dos diversos segmentos da sociedade no debate sobre

temas de interesse setorial e regional.

2. Ampliar a interiorização do debate sobre estratégias e políticas públicas, visando

a incorporar a diversidade e as peculiaridades das demandas regionais.

3. Orientar o processo de monitoramento e avaliação das estratégias de

desenvolvimento e das políticas públicas para a geração de conhecimentos

destinados a aumentar a eficácia da ação do Estado.

4. Trazer para o debate experiências bem-sucedidas em estratégias de

desenvolvimento e políticas públicas no Brasil e em outros países.

5. Incorporar ao debate a inserção de Minas Gerais no processo de

desenvolvimento brasileiro e no contexto internacional.

6. Promover e apoiar estudos e pesquisas para a geração de conhecimentos que

aumentem a capacidade de formular e analisar estratégias de desenvolvimento e

políticas públicas.

II – Objetivos estratégicos organizacionais:

a) Objetivo: Disponibilizar os recursos necessários para aprimorar o desempenho

das atividades do Poder Legislativo

Alguns dos principais desafios enfrentados pelo Parlamento são o volume, a

variedade e a complexidade dos temas que compõem sua agenda e das ações

necessárias ao efetivo desempenho de suas funções. Por isso, tanto na produção

legislativa quanto no exercício da representação e da fiscalização, o deputado deve

dispor de recursos humanos, informacionais, tecnológicos e materiais adequados.

Para fazer face aos desafios que a dinâmica social lhe impõe, a Assembleia deve

produzir, sistematizar e disponibilizar informações e conhecimentos voltados para a

função político-parlamentar e estruturar suas áreas de suporte com foco em suas



____________________________________________________________________________
879

atividades-fim.

Linhas de ação:

1. Aprimorar o processo de produção e fornecimento de informações necessárias à

análise de temas relacionados com a atividade parlamentar e à tomada de decisão.

2. Ampliar o acesso a bancos de dados, informações e conhecimento

especializado, visando a reduzir a assimetria informacional entre os Poderes.

3. Criar condições para disponibilização de informações sobre a execução física e

financeira do orçamento estadual.

4. Oferecer aos parlamentares e servidores oportunidades de reflexão sobre o

papel e os desafios do Poder Legislativo no mundo contemporâneo.

5. Construir um repertório de estudos temáticos e de análises técnicas e

conjunturais sobre conteúdos pertinentes ao Parlamento.

6. Aprimorar os recursos humanos, tecnológicos e materiais de suporte ao exercício

da atividade político-parlamentar.

7. Aprimorar as ações de recepção dos parlamentares no início do mandato,

fornecendo-lhes informações sobre a estrutura organizacional da Assembleia e os

instrumentos de suporte à atuação legislativa.

b) Objetivo: Assegurar ao corpo gerencial e técnico alto nível de capacitação e

desempenho

A Assembleia possui um quadro de servidores altamente qualificado. No entanto,

para que os objetivos estabelecidos no Direcionamento Estratégico sejam

alcançados, a Assembleia precisa investir na modernização de seu sistema de gestão

de pessoal e na qualificação gerencial e técnica de seus servidores.

Assim, deve aperfeiçoar os processos de seleção, de desenvolvimento e de

motivação do corpo funcional, além de assegurar a recomposição e promover a

integração de seus servidores, visando valorizar e aprimorar o desempenho

profissional de seus quadros.

Linhas de ação:

1. Implantar uma política de recursos humanos alinhada com os objetivos

estratégicos da Casa.

2. Aprimorar o sistema de avaliação de desempenho, com foco no cumprimento de
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metas de desempenho setoriais e individuais preestabelecidas, alinhadas aos

objetivos estabelecidos no Direcionamento Estratégico.

3. Implantar um programa de gestão de competências para gerentes e servidores.

4. Monitorar a evolução do quadro de pessoal para assegurar a permanente

recomposição do corpo técnico e gerencial.

5. Promover a integração contínua dos servidores dos diversos quadros de pessoal

da Casa.

6. Aprimorar o processo de comunicação interna, principalmente no que se refere

ao fluxo de informações.

c) Objetivo: Direcionar a comunicação para a compreensão e a valorização das

atividades do Poder Legislativo

A Comunicação, em uma casa legislativa participativa e aberta à interlocução com a

sociedade, constitui parte fundamental da ação político-institucional. Sendo assim, é

essencial que o seu trabalho esteja alinhado com a visão de futuro e a missão do

Legislativo.

O trabalho parlamentar e a divulgação didática das leis e de seus impactos na vida

dos cidadãos devem nortear a comunicação, possibilitando uma compreensão mais

ampla do papel do Poder Legislativo. Além disso, a comunicação deve ampliar a

transparência das ações e do desempenho do Parlamento.

O cidadão deve reconhecer a Assembleia como sua aliada e como foro legítimo de

sua expressão, confiando na instituição como protagonista e como espaço

democrático de participação nas decisões mais importantes para a sociedade.

Linhas de ação:

1. Exercer a comunicação de forma acessível, contribuindo para o

acompanhamento e a valorização da atuação parlamentar.

2. Levar a lei e seus impactos ao conhecimento do cidadão, por meio de ações de

informação, comunicação e educação.

3. Aprimorar e ampliar o uso de canais diretos de comunicação, como a internet, a

televisão, o rádio, as campanhas publicitárias, entre outros, visando a levar

informação a toda a sociedade.

4. Criar canais interativos que permitam a participação da sociedade no processo
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legislativo e nos eventos promovidos pela Assembleia.

5. Contribuir para a formação de bancos de conhecimento que permitam

sistematizar informações qualificadas para subsidiar o trabalho das áreas parlamentar

e administrativa.

d) Objetivo: Inovar mediante a incorporação de melhores práticas e novas

tecnologias de informação e comunicação

As novas tecnologias de informação e comunicação devem ser utilizadas para

subsidiar direta e indiretamente o trabalho do parlamentar. Elas podem contribuir para

o aperfeiçoamento dos trabalhos legislativos, sobretudo no que concerne à eficiência,

à transparência e ao fortalecimento de vínculos com os diversos públicos da

instituição. Constituem recursos estratégicos para reduzir a assimetria informacional

entre os atores políticos, facilitando a transmissão de informações sobre os trabalhos

legislativos e ampliando a participação da sociedade.

Cabe à Assembleia explorar o potencial dessas novas tecnologias e investir na

construção de ferramentas e procedimentos que ampliem e aprimorem as práticas de

interlocução com a sociedade, enfatizando novos modelos de diálogo com o cidadão,

a fim de estimular sua participação no debate político.

Linhas de ação:

1. Prover o parlamentar de recursos tecnológicos e informacionais como suporte ao

exercício de seu mandato.

2. Aderir ao princípio de dados abertos e estimular o desenvolvimento, por atores

externos, de aplicativos que sejam de interesse da Assembleia e dos cidadãos.

3. Promover a disseminação de boas práticas na área de democracia eletrônica.

4. Desenvolver e difundir tecnologias que permitam o relacionamento em ambientes

virtuais e redes sociais, visando a estabelecer novas formas de relacionamento com a

sociedade.

5. Empregar as tecnologias de informação e comunicação, visando a aumentar a

eficiência dos processos e rotinas administrativos.

e) Objetivo: Promover a educação para a cidadania

Cabe à Assembleia, como instituição preocupada com o seu posicionamento

perante a sociedade, assumir, de forma consistente, a missão da educação para a
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cidadania. Para tanto, deve posicionar-se e fortalecer-se como centro de excelência

na reflexão, na produção e na disseminação de conhecimentos sobre temas

fundamentais para a democracia.

Deve resultar disso um esforço de capacitação direcionado ao corpo de servidores

da Casa, assim como a busca de instrumentos e parcerias para estender essa ação

às demais casas legislativas, a outros órgãos públicos e à sociedade.

Linhas de ação:

1. Intensificar e ampliar a capacitação dos servidores da Assembleia, bem como

estabelecer parcerias com outras casas legislativas e outros órgãos públicos, em

sintonia com as temáticas e objetivos institucionais estratégicos.

2. Promover, mediante parceria com escolas de ensino médio e superior, ações de

educação para a cidadania.

3. Investir na educação a distância para capacitação de agentes públicos e sociais.

4. Realizar, em parceria com instituições acadêmicas, pesquisas e estudos

relacionados com os objetivos finalísticos da Assembleia.

f) Objetivo: Melhorar a qualidade do gasto e aumentar a eficiência do Poder

Legislativo

O controle e a qualidade do gasto no setor público têm sido preocupação crescente

por parte da sociedade e da mídia. Existe, nos dias de hoje, uma forte cobrança para

o aprimoramento do dispêndio público, notadamente quanto à qualidade, à prioridade

e à legalidade.

A Assembleia precisa adotar medidas para melhorar a qualidade do gasto,

incorporando elementos como o planejamento administrativo e a aplicação de

critérios de austeridade na aprovação e na redução de gastos referenciados em

metas anuais. Cabe à Assembleia implantar uma gestão de custos dirigida aos

principais componentes da despesa, com estabelecimento de metas e monitoramento

sistemático das medidas corretivas, além de adotar práticas inovadoras de gestão,

visando a ampliar a eficiência.

Linhas de ação:

1. Dar transparência e publicidade aos resultados da execução física e financeira do

orçamento da Assembleia, de maneira acessível e compreensível ao público em
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geral.

2. Implantar a gestão de custos dirigida aos principais componentes da despesa,

com estabelecimento de metas e monitoramento sistemático das medidas corretivas.

3. Intensificar a aplicação de critérios de austeridade na aprovação e na redução de

gastos referenciados em metas anuais.

4. Otimizar os recursos humanos e de infraestrutura de acordo com as

necessidades da Assembleia.

5. Implantar a gestão estratégica orientada para resultados, visando a ampliar a

efetividade da ação da Assembleia e a aprimorar a qualidade do gasto.

6. Adotar práticas inovadoras de gestão e aumentar o grau de automação de rotinas

administrativas, visando a ampliar a eficiência.

g) Objetivo: Intensificar a articulação com as demais casas legislativas para o

fortalecimento do Poder Legislativo

A cooperação e a troca de experiências entre parlamentos nos âmbitos municipal,

estadual, nacional e internacional têm contribuído para a inserção de novos temas na

agenda e para a difusão de procedimentos e ferramentas pertinentes à atividade

legislativa.

Nesse contexto, a Assembleia deve ampliar a articulação com as demais casas

legislativas, inclusive em âmbito internacional, visando ao compartilhamento de

melhores práticas e ao fortalecimento do Poder Legislativo estadual.

Linhas de ação:

1. Incentivar e apoiar a ação conjunta entre as Assembleias Legislativas, visando a

ampliar as prerrogativas e a capacidade legislativa dos Estados.

2. Reforçar as redes de interações entre os parlamentos, nos níveis municipal,

estadual, nacional e internacional, e incrementar o diálogo e a cooperação com

organismos multilaterais, visando à troca de experiências e conhecimento, assim

como à disseminação de boas práticas.

3. Participar ativamente junto ao Congresso Nacional da discussão de temas de

interesse do Estado de Minas Gerais.

4. Incentivar a formalização e o fortalecimento de ações parlamentares

interinstitucionais, a exemplo das Comissões Interinstitucionais Parlamentares de



____________________________________________________________________________
884

Estudos (CIPE), e aprimorar a efetividade de seus resultados.

5. Intensificar o relacionamento com as câmaras municipais mineiras, conferindo-

lhes a condição de parceiras preferenciais no processo de interiorização das ações

da Assembleia.

ANEXO II

(a que se refere o art. 14 da Resolução n° 5.334, d e 15 de julho de 2010)

"ANEXO

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Resolução n° 5.198, de 21 de maio de 2001)

– Diretoria de Processo Legislativo – DPL: gerir as ações estratégicas de suporte

temático e processual à Mesa, ao Plenário e às Comissões e acompanhar e

sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,

de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente

sua missão institucional.

– Diretoria de Finanças – DFI: gerir, no nível estratégico, as ações nas áreas de

finanças, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe

adequadamente sua missão institucional.

– Diretoria de Comunicação Institucional – DCI: gerir as ações estratégicas de

comunicação institucional voltadas para a divulgação das atividades do Poder

Legislativo, a formação da opinião pública, a construção e o monitoramento da

imagem institucional e para o estabelecimento de canais permanentes de

interlocução com os diversos públicos da instituição, por meio de técnicas de

jornalismo, relações públicas e “marketing” institucional, a partir da visão estratégica e

da atuação planejada de comunicação integrada, sistemática e contínua, de modo a

contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua

missão institucional.

– Diretoria de Rádio e Televisão – DTV: gerir, no nível estratégico, o sistema

integrado de transmissão dos sinais da TV Assembleia em todo o território do Estado

e as ações necessárias à divulgação das informações relacionadas com a cobertura

das atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho parlamentar, por meio

da produção e da veiculação pela TV Assembleia e por meio radiofônico, de modo a

contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua
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missão institucional.

– Diretoria de Recursos Humanos – DRH: gerir, no nível estratégico, as ações de

recursos humanos e de assistência à saúde do servidor, de modo a contribuir para

que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

– Diretoria de Infra-Estrutura – DIF: gerir as ações estratégicas de suprimento,

apoio logístico, suporte às atividades institucionais e controle patrimonial, segurança

e vigilância, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe

adequadamente sua missão institucional.

– Diretoria de Planejamento e Coordenação – DPC: gerir as ações de planejamento

e gestão estratégicos, de sistemas de informação, de sistematização e normatização

de procedimentos administrativos, de modo a contribuir para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

– Procuradoria-Geral – PGA: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa,

representá-la judicial e extrajudicialmente e supervisionar os serviços de proteção,

defesa e orientação do consumidor, de modo a contribuir para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.".

ATAS

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à

Constituição nº 62/2010 - Projetos de Lei nºs 4.779 a 4.787/2010 - Requerimentos nºs

6.501 a 6.518/2010 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, de Minas e Energia, de Educação e de Turismo, da Bancada do PMDB

(2) e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Elmiro Nascimento (2), Padre João (2),

Almir Paraca e Vanderlei Miranda - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Carlos Gomes, João Leite, Eros Biondini e Carlos Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia):

1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 120 -
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Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações; Palavras do Sr. Presidente;

Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de

Redação Final do Projeto de Lei nº 4.350/2010 e do Projeto de Resolução nº

4.615/2010; aprovação - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 62/2010

Dá nova redação ao art. 282 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 282 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 282 - O militar que teve como requisito curso universitário para ingresso na

Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar terá contado, como tempo de efetivo

serviço, um ano para cada cinco anos de efetivo serviço prestado, até que esse

acréscimo perfaça o total de duração do mencionado curso.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2010.

Agostinho Patrus Filho - Ademir Lucas - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Délio Malheiros -

Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Mauri Torres - Neider Moreira - Sargento

Rodrigues - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

Justificação: A proposta de emenda à Constituição ora apresentada tem por

objetivo ampliar o benefício de que trata o art. 282 da Constituição do Estado,

segundo o qual o oficial do corpo, quadro ou serviço de saúde ou veterinário que

possua curso universitário terá contado, como tempo de efetivo serviço, um ano para

cada cinco anos de efetivo serviço prestado, até que esse acréscimo perfaça o total

de anos de duração do mencionado curso. A intenção, agora, é que todos os militares

que tenham como requisito curso universitário para ingresso na Polícia Militar e no

Corpo de Bombeiros Militar façam jus ao referido benefício. Com isso, seguramente

estaremos valorizando ainda mais os militares do Estado de Minas Gerais, o que
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deve resultar em benefícios para a sua qualidade de vida e para a qualidade dos

serviços por eles prestados.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.779/2010

Declara de utilidade pública a Banda Musical Estudantil Caic, com sede no

Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Banda Musical Estudantil Caic, com

sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Banda Musical Estudantil Caic é uma entidade civil sem fins

lucrativos, que tem como objetivos precípuos difundir o aprendizado da música e a

execução de instrumentos musicais. Além disso, a Banda exerce um importante papel

ao desenvolver atividades socioculturais para a comunidade, visando difundir a

música, transformando-a em centro de integração da comunidade e região.

Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para a

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.780/2010

Dispõe sobre a identificação dos beneficiários da gratuidade no transporte coletivo

metropolitano de passageiros da Região Metropolitana e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os beneficiários da gratuidade no transporte coletivo metropolitano das

Regiões Metropolitanas do Estado de Minas Gerais serão identificados unicamente

por cartão eletrônico, vedada a exigência de qualquer outro documento identificador

por parte do órgão estadual responsável pelo gerenciamento dessa modalidade de
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transporte.

Art. 2º - O beneficiário da gratuidade no transporte coletivo metropolitano das

Regiões Metropolitanas do Estado de Minas Gerais passará pela roleta do ônibus,

utilizando-se do cartão eletrônico de que trata esta lei, exceto se houver limitação

física que impeça a transposição do equipamento.

Parágrafo único - O órgão responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo

metropolitano estabelecerá mecanismos para verificação da limitação física de que

trata esta lei e emitirá cartão eletrônico específico, se for o caso.

Art. 3º - A emissão e distribuição do cartão eletrônico não implica em ônus ou

encargo para o beneficiário da gratuidade no transporte coletivo metropolitano.

Art. 4º - O cartão eletrônico de que trata esta lei terá validade anual, cabendo ao

órgão responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo metropolitano expedir

as normas e prazos para cadastramento, emissão e revalidação do respectivo cartão

eletrônico.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: Os maiores de sessenta e cinco anos de idade têm assegurada a

gratuidade no transporte coletivo público urbano e semiurbano. Nesse passo, o

Município de Belo Horizonte instituiu o cartão eletrônico de identificação dos

beneficiários do transporte coletivo municipal, visando melhorar as condições de

conforto, segurança e autonomia desses usuários, permitindo-lhes o acesso ao salão

traseiro dos veículos, o que sem dúvida alguma, representa um passo importante

para o exercício da cidadania. Entendemos que a criação do mesmo cartão

identificador no transporte metropolitano trará, sem dúvida alguma, a mesma melhoria

que o Município de Belo Horizonte implantou para esses usuários do transporte

coletivo.

Pela importância da matéria, conto com o apoio dos nobres pares para sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.781/2010

Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio,

com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio a Pesquisa e

Saúde Fategídio, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2010.

Getúlio Neiva

Justificação: A Fundação de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio é pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, e

tem como escopo apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e

extensão, assessorando na elaboração de projetos e na administração de recursos.

Ela promove a pesquisa em saúde pública em Teófilo Otôni, prioritariamente, e nos

Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Por sua importância, conto com a anuência dos nobres Deputados a este projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.782/2010

Declara de utilidade pública a Associação Centro de Restauração Vida Nova, com

sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Centro de Restauração

Vida Nova, com sede no Município de Esmeraldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2010.

Getúlio Neiva

Justificação: A Associação Centro de Restauração Vida Nova, com sede no

Município de Esmeraldas, é uma entidade filantrópica e beneficente, sem fins

econômicos, e tem como finalidade acolher e orientar, com base na doutrina cristã,
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sem discriminação de raça, cor, sexo ou religião, pessoas que sofrem de

dependência de substâncias psicoativas, com o intuito de recuperá-las e restaurá-las

com vistas à sua reinserção na família e na sociedade.

Como a Associação tem caráter social e preenche todas as exigências da Lei nº

12.972, de 27/7/98, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.783/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Engenho D’Água, com

sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Engenho

D’Água, com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2010.

Jayro Lessa

Justificação: A Associação Comunitária do Engenho D’Água, com sede no

Município de Ouro Preto, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial,

que desenvolve ações sociais destinadas à comunidade, visando a contribuir para a

melhoria da sua qualidade de vida.

Como disposto em seu estatuto social, a Associação Comunitária do Engenho

D'Água atua no combate à fome e à pobreza, junto da população carente, na defesa

do meio ambiente e na promoção de atividades culturais, de lazer e desportivas, de

modo a criar um ambiente propício ao desenvolvimento saudável da juventude local.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 2/1/2007, a referida entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.784/2010

Declara de utilidade pública a Cidade Futuro, com sede no Município de

Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Cidade Futuro, com sede no Município

de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2010.

Jayro Lessa

Justificação: A Cidade Futuro, com sede no Município de Governador Valadares, é

sociedade civil sem fins lucrativos, com objetivos assistenciais e culturais, que

desenvolve ações sociais destinadas à comunidade, visando a contribuir para a

melhoria da sua qualidade de vida.

Como disposto em seu estatuto social, a Cidade Futuro atua na promoção e na

coordenação de projetos ligados ao meio ambiente, à geração de trabalho e renda,

ao voluntariado, etc., prestando, assim, serviços de relevante interesse público.

Em pleno e regular funcionamento desde 7/7/2005, a referida entidade cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.785/2010

Declara de utilidade pública a Guarda de Congada Nossa Senhora do Rosário de

Campinho, com sede no Município de Caranaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Guarda de Congada Nossa Senhora
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do Rosário, com sede no Município de Caranaíba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2010.

Mauri Torres

Justificação: A Guarda de Congada Nossa Senhora do Rosário, entidade civil sem

fins lucrativos com sede no Município de Caranaíba, tem como objetivo desenvolver

mecanismos de apoio à cultura, através de atividades culturais, artísticas, desportivas

e de lazer, em favor da comunidade carente.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta por pessoas de

idoneidade moral e ilibada conduta social, não remuneradas pelo exercício de sua

função. A totalidade das rendas apuradas é destinada à manutenção e ao

desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços prestados pela referida

entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.786/2010

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Gloriense, com sede no Município

de Caranaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Gloriense, com

sede no Município de Caranaíba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2010.

Mauri Torres

Justificação: A Sociedade Musical Gloriense, com sede no Município de Caranaíba,

é entidade civil sem fins lucrativos e tem como objetivo a difusão da arte musical e a

manutenção de uma banda de música.
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Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta por pessoas de

idoneidade moral e ilibada conduta social, não recebendo nenhuma remuneração

pelos cargos que ocupam. A totalidade das rendas apuradas é destinada

integralmente ao desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância dos serviços prestados pela referida entidade,

espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.787/2010

Dispõe sobre a proibição, por parte do governo de Minas Gerais, de contratar

pessoas para exercerem cargos de comando em órgãos públicos do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam impedidos de ser nomeados e admitidos em cargos de comando, no

Estado de Minas Gerais:

I - os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara

Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam perdido os respectivos mandatos

por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos

dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis

Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, ou cuja conduta tenha sido declarada

incompatível com o decoro parlamentar, independentemente da aplicação da sanção

de perda de mandato, para as eleições que se realizarem durante o período

remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao

término da legislatura;

II - o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e

o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da

Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do

Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos

oito anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;

III - os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela
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Justiça Eleitoral em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político,

para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que

se realizarem nos oito anos seguintes;

IV - os que forem condenados em primeira ou única instância ou tiverem contra si

denúncia recebida por órgão judicial colegiado pela prática de crime descrito nos

incisos XLII ou XLIII do art. 5º da Constituição Federal ou por crimes contra a

economia popular, a fé pública, os costumes, a administração pública, o patrimônio

público, o meio ambiente, a saúde pública, o mercado financeiro, pelo tráfico de

entorpecentes e drogas afins, por crimes dolosos contra a vida, crimes de abuso de

autoridade, por crimes eleitorais, por crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos

e valores, pela exploração sexual de crianças e adolescentes e utilização de mão de

obra em condições análogas à de escravo, por crime a que a lei comine pena não

inferior a dez anos, ou por terem sido condenados em qualquer instância, por ato de

improbidade administrativa, desde a condenação ou o recebimento da denúncia,

conforme o caso, até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da

pena;

V - os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis, pelo

prazo de oito anos;

VI - os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções

públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão

competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário,

para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes contados a partir da data

da decisão;

VII - os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional

que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político

apurado em processo, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados,

bem como para as que se realizarem nos oito anos seguintes;

VIII - os que tenham sido julgados e condenados pela Justiça Eleitoral por

corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), captação ilícita de sufrágio (art. 41-A

da Lei nº 9.504/97), conduta vedada a agentes públicos em campanha eleitoral (arts.

73 a 77 da Lei nº 9.504/97) ou por captação ou gastos ilícitos de recursos (art. 30-A
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da Lei nº 9.504, de 1997), pelo prazo de oito anos a contar da realização da eleição;

IX - o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o

Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da

Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que renunciarem a seus mandatos

após a apresentação de representação ou notícia formal capaz de autorizar a

abertura de processo disciplinar por infringência a dispositivo da Constituição Federal,

da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do

Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do

mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término da

legislatura;

X - os que nos quatro meses que antecedem ao pleito hajam exercido cargo ou

função de direção, administração ou representação em entidade beneficiada por

auxílio ou subvencionada pelos cofres públicos.

Art. 2° - Aos servidores de que trata esta lei fica m assegurados todos os benefícios

dos servidores públicos do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Brasil inaugura um novo momento em sua gestão governamental,

em que a ética prevalece sobre todos os demais aspectos. Este projeto de lei tem um

efeito pedagógico, um efeito didático, e vai apontar para todos os cidadãos mineiros

os antecedentes de todos os que exercerem algum cargo de comando em Minas

Gerais, gerando maior transparência, uma vez que os referidos cargos não são

escolhidos através de voto ou de outro procedimento democrático pelos cidadãos do

Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.501/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Igreja Batista Betel de Curvelo pelos 11 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Cultura.)
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Nº 6.502/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Edson Moreira, Delegado Chefe do Departamento de

Investigação, e sua equipe pelo brilhantismo, destemor e competência com que vêm

conduzindo as investigações sobre o desaparecimento de Eliza Samudio. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.503/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Natércia pelos 86 anos de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.504/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas a que se cumpra o Decreto

nº 45.274, de 2009, que prevê o reposicionamento da carreira dos servidores

estaduais com base no tempo de serviço. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.505/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas a que sejam imediatamente

chamados os candidatos excedentes aprovados em concurso público para o Curso

Técnico em Segurança Pública da PMMG. (- Semelhante proposição foi apresentada

anteriormente pela Comissão de Segurança Pública. Anexe-se ao Requerimento nº

6.496/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 6.506/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Sesc pedido de providências com vistas à adequação de seus

espaços físicos para a utilização por pessoas com deficiência. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 6.507/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Erlinda Maria Silva, Presidente da OAB Mulher em

Betim, pelo projeto de sua autoria denominado Mulher Jus, e ao Sr. Gilberto Marques

Sá, Presidente da OAB de Betim, por ter recebido o referido projeto nessa instituição.

(- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 6.508/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas a que

seja coibido o roubo de cargas de café na região do Sul de Minas. (- À Comissão de

Segurança Pública.)
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Nº 6.509/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Supram-Central Metropolitana pedido de providências com vistas à

realização de reunião com os moradores e membros do Conselho de Saúde de Santa

Luzia para discutir denúncias sobre problemas causados por resíduos de incineração

de lixo hospitalar e industrial.

Nº 6.510/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia pedido de providências

com vistas a que seja averiguada a situação de saúde dos moradores do entorno da

empresa Serquip nos últimos seis anos. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 6.511/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências relativamente à

proibição da visita da Pastoral Carcerária à cadeia do Município de Nepomuceno.

Nº 6.512/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências com

vistas a que se preste aos detentos da cadeia pública do Município de Três Corações

assistência médica e social, bem como acompanhamento jurídico por defensores

públicos.

Nº 6.513/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Subsecretaria de Administração

Prisional pedido de providências com vistas ao efetivo cumprimento da Lei n.º

14.505/2002, especificamente do art. 2º, tendo em vista que as Resoluções nºs 1.020

e 1.021/2009, da Secretaria de Defesa Social, e 118/2010, da Ordem dos Advogados

do Brasil, estão em desacordo com a citada lei.

Nº 6.514/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Subsecretaria de Administração

Prisional pedido de providências com vistas a que se reestabeleçam as visitas da

Pastoral Carcerária e se amplie o número de agentes religiosos que realizam as

visitas na unidade do Ceresp-Gameleira, desta Capital.

Nº 6.515/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça de Minas

Gerais pedido de providências com vistas a que julguem como improcedente o
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recurso que suspende o leilão da massa falida da Cia. Agropecuária Irmãos Azevedo

- Capia -, localizada no Município de Campo do Meio, e com vistas a que suspendam

o arrendamento da área da referida empresa.

Nº 6.516/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais e ao Juiz da

Vara Cível da Comarca de Campos Gerais pedido de providências para agilizarem a

adjudicação do restante da área de 64ha do Parque Industrial da Usina Ariadnópolis,

localizada no Município de Campo do Meio.

Nº 6.517/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Incra pedido de providências com vistas a que seja comprovada nos

autos do processo da Ação de Reintegração de Posse da 12ª Vara Federal a área de

300ha adjudicada junto à Usina Ariadnópolis, localizada no Município de Campo do

Meio, bem como a referida adjudicação dos trabalhadores na área.

Nº 6.518/2010, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhada ao

DER-MG cópia das notas taquigráficas da reunião de audiência pública realizada por

essa Comissão no Município de Sabará, em 1º/7/2010, e pedido de providências com

vistas à realização de estudo técnico sobre a viabilidade de alteração do limite de

velocidade de 40km/h para 60km/h no Km 6 da Rodovia MGT-262, no Bairro das

Nações Unidas, no Município de Sabará, e sobre a possibilidade de trocar o radar

atual, do tipo “pardal”, por redutor eletrônico de velocidade.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, de Minas e Energia, de Educação e de Turismo, da Bancada do PMDB

(2) e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Elmiro Nascimento (2), Padre João (2),

Almir Paraca e Vanderlei Miranda.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Gomes.

O Deputado Carlos Gomes* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores, telespectadores que nos

acompanham pela TV Assembleia, ocupo esta tribuna para falar sobre a Universidade

Federal de Viçosa - UFV - e, especificamente, sobre a Semana do Fazendeiro,
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evento realizado por essa Universidade há 81 anos.

A Universidade Federal de Viçosa originou-se da Escola Superior de Agricultura e

Veterinária - Esav -, criada pelo Decreto nº 6.053, de 30/3/22, do então Presidente do

Estado de Minas Gerais, Exmo. Sr. Artur da Silva Bernardes. Essa Universidade vem

sendo avaliada como uma das melhores de Minas Gerais e do Brasil e tem

reconhecimento de seu importante papel para o desenvolvimento do País, com sua

destacada participação, principalmente, no desenvolvimento do agronegócio e da

agricultura familiar. O Brasil - em especial, a Universidade Federal de Viçosa - é

pioneiro no desenvolvimento tecnológico para a agricultura tropical no mundo e detém

conhecimentos e tecnologias adaptados à realidade dos países em desenvolvimento.

Apesar de julho ser um mês tradicionalmente dedicado às férias, a Universidade

Federal de Viçosa possui uma programação intensa, incluindo a Semana do

Fazendeiro, que tem 81 anos de história. Participei da abertura desse evento, nesta

segunda-feira, 12 de julho, com o Reitor da Universidade, Prof. Luiz Cláudio Costa; o

Pró-Reitor de Extensão e Cultura, Prof. Gumercindo Souza Lima, e a Ministra da

Agricultura de Angola, Florentina Bondo, que representava mais de 20 países

africanos. Também estavam presentes o Prefeito Celito Francisco Sari, da cidade de

Viçosa, a Presidente da Câmara Municipal, Vereadora Cristina Santos, e o Deputado

Federal Paulo Piau.

O Deputado Padre João (em aparte) - Deputado Carlos Gomes, meu companheiro

da Zona da Mata, natural da grande Jequeri e da grande Urucânia. A UFV é, de fato,

uma referência para todo o Brasil, não só no tocante à agricultura e à pecuária, mas

também em função de seus novos cursos. Embora receba o nome de Semana do

Fazendeiro, esse evento apresenta muito da agricultura familiar, que é o que

prevalece ali.

Cumprimento a direção da UFV, bem como V. Exa., por fazer essa reflexão que põe

em evidência esse momento tão importante da Universidade para toda Minas Gerais,

sobretudo para a Zona da Mata, em que se destaca a agricultura familiar. Houve um

grande avanço. É verdade que houve um momento em que prevalecia somente a

lógica do agronegócio, mas, hoje, pode-se perceber uma relação da UFV com os

movimentos sociais, inclusive com o MST. Os dados estão aí. Mais de 70% dos
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produtos que chegam à mesa do brasileiro vêm da agricultura familiar. Assim sendo,

é importante que se evidencie o evento que está ocorrendo esta semana na

Universidade, com vários cursos, pequenas exposições e palestras. Este é um

momento muito rico para os agricultores familiares da Zona da Mata e de toda a

nossa Minas Gerais.

Parabéns por divulgar esse papel da UFV, que está avançando cada vez mais.

Estendo o nosso reconhecimento à eficiente atuação do Presidente Lula, que estará

aqui, em Minas Gerais, depois de amanhã, inaugurando novos câmpus da

Universidade de Divinópolis, inclusive no Alto Paraopeba, entre Ouro Branco e

Congonhas. Serão mais universidades, isto é, mais jovens mineiros terão acesso ao

curso superior. Parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado Carlos Gomes* - Muito obrigado, Deputado Padre João. A abertura da

Semana do Fazendeiro ocorreu nesta segunda-feira, dia 12 de julho, às 19 horas, no

Espaço Acadêmico- Cultural Fernando Sabino. A estrutura do evento foi inovadora,

pois desta vez os estandes contornaram todo o Prédio Arthur Bernardes, e o Espaço

Multiuso ficou reservado para apresentações culturais e praça de alimentação.

A Semana do Fazendeiro é realizada pela Universidade Federal de Viçosa desde

1929, tendo sido criada pelo então Diretor da antiga Escola Superior de Agricultura e

Veterinária - Esav -, Dr. João Carlos Bello Lisboa. Naquela primeira semana,

participaram apenas 39 agricultores, e hoje esse evento conta com 1.400 agricultores

e jovens rurais. Trata-se de uma atividade de extensão que objetiva difundir

conhecimentos técnicos de diversas áreas de atuação da UFV, visando melhorar a

produtividade rural e aumentar o bem-estar dos produtores rurais e de suas famílias.

Em 2010, a Semana do Fazendeiro completa 81 anos e tem como tema “Extensão

rural: sustentabilidade e cidadania”. Neste ano, são oferecidos cursos, consultorias

técnica e tecnológica - prestadas por especialistas na 11ª Clínica Tecnológica UFV-

Sebrae -, conferências, rodadas de negócios, exposições de máquinas, implementos

agrícolas e insumos, feira de artesanato, diversas atividades culturais e, no dia de

hoje, os participantes da 81ª Semana do Fazendeiro poderão participar da Troca de

Saberes, um espaço para que compartilhem seus conhecimentos e experiências

importantes para o campo.
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Trata-se de uma oportunidade para a valorização das tradições, assim como dos

novos conhecimentos, que ajudam as pessoas no seu cotidiano no campo. Os temas

serão variados, abrangendo questões da cultura, manejos diversos, ecologia, etc.

Estão inscritos no evento mais de 1.100 participantes, com 206 expositores, 165

cursos e 39 clínicas tecnológicas. Está prevista a participação de aproximadamente

300 jovens rurais na II Semana da Juventude Rural.

Parabenizo os dirigentes da Universidade Federal de Viçosa, em especial o Reitor,

Prof. Luiz Cláudio Costa; a Vice-Reitora, Profa. Nilda Ferreira Soares, e o Pró-Reitor

de Extensão e Cultura, Prof. Gumercindo Souza Lima, grande responsável pela

realização da Semana do Fazendeiro. Parabenizo também todos os professores,

alunos, técnicos, agricultores e agricultoras e a juventude rural pela realização desse

belíssimo evento, que há 81 anos começou com um número pequeno de

participantes. Eram 39 participantes focados principalmente no agronegócio; hoje,

porém, a Semana do Fazendeiro apresenta uma vocação para a agricultura familiar.

É importante destacar que esse evento é da mulher rural, do homem rural, do jovem

rural, enfim, de todos os trabalhadores rurais. Parabéns à direção da Universidade

Federal de Viçosa, especialmente ao Prof. Gumercindo Souza Lima, grande

responsável pela realização da Semana do Fazendeiro. Parabéns à Universidade de

Viçosa e a todos os colaboradores. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Srs. Deputados,

Deputada Maria Tereza Lara, telespectadores da TV Assembleia, cidadãos e cidadãs

de Minas Gerais que acompanham esta reunião, ontem tive a oportunidade de falar

sobre os números auspiciosos relativos à área social de Minas Gerais. No governo de

Minas Gerais, o social, sem dúvida alguma, apresenta um aspecto que nos

entusiasma. Os números que apresentei e compartilhei com esta Assembleia foram

os do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Esta Casa

acompanhou esses dados por meio de uma comissão especial.

O Presidente Alberto Pinto Coelho solicitou que acompanhássemos os números do

Programa Nacional das Nações Unidas, especialmente aqueles oito pontos relativos
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aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Um deles é a erradicação da pobreza.

Justamente sobre erradicar a pobreza no Brasil e em Minas Gerais, ontem tivemos

oportunidade de tratar dos números absolutos do Programa das Nações Unidas para

o Desenvolvimento dos Povos, que mostraram que o Estado reduziu pela metade sua

pobreza durante os últimos anos. No entanto o Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada - Ipea - hoje apresenta sua análise da pobreza absoluta no nosso país e

mostra a situação de Minas Gerais. Há estudos sobre a pobreza absoluta e sobre a

pobreza extrema. É interessante que os números resultantes revelam a oportunidade

de Minas Gerais acabar com a pobreza, com a miséria no nosso Estado, em futuro

muito próximo - falamos de 2013. A pobreza extrema será extinta em Minas Gerais, e

isso é, sem dúvida, motivo de comemoração. A população mineira - crianças,

mulheres, homens e idosos, pois muitos lamentavelmente ainda vivem em situação

de extrema pobreza - estará totalmente fora dessa situação em 2013. Não há dúvida

de que esta é uma ação muito coordenada e firme do governo de Minas Gerais, não

apenas desses oito anos do governo Aécio e do governo Anastasia, mas também de

outros, que colaboraram para que tivéssemos essa notícia tão importante.

A decisão, especialmente deste governo, de ter uma secretaria especial, em 2013,

para o Norte de Minas e o Jequitinhonha, que trate do São Mateus e do Mucuri, foi

muito importante para que o Estado tivesse um olhar especial sobre essas regiões,

que apresentam índices de extrema pobreza. Não há dúvida de que os números

colhidos hoje estão ligados a esta ação, às iniciativas do governo do Estado, que

tiveram grande apoio da Assembleia Legislativa. Vejo aqui o Deputado Carlos

Pimenta, representando a bancada do Norte, sempre presente nas lutas dessa

região, que infelizmente contribuía para esses números. Essas regiões tiveram

atenção especial da Assembleia Legislativa, do Governador Aécio Neves e do

Governador Anastasia. Lembremos aquele Programa de Redução da Pobreza,

lançado no Jequitinhonha, no Norte de Minas, com recursos do Banco Mundial, que

contou com grande presença da Assembleia Legislativa para a aprovação de projeto

estruturador do governo do Estado. Então o Norte de Minas passou a ter projeto

estruturador, com recursos definidos, liberados para as famílias pobres da zona rural

do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri e do Vale do São Mateus.
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É importante lembrarmos isso e também que esta Casa, por meio de luta muito

grande, levou ao Norte de Minas e ao Jequitinhonha a Copanor, a Copasa com visão

regional diferente, para coletar esgoto e ofertar água tratada, o que dá oportunidade

para maior expectativa de vida, maior condição para que aquele pequeno agricultor

familiar do Norte de Minas, do Jequitinhonha, da região do semiárido mineiro possa

irrigar sua lavoura, sua plantação.

O governo deu atenção especial ao Jaíba, região que hoje já exporta banana para a

Europa e para o mundo. Esta é, então, uma tarde de comemoração, pois vemos os

números da área social em Minas Gerais.

Temos um governo social que investe nas famílias pobres. O programa estruturador

Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas tem grande apoio desta Casa. Eu era

Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes quando se iniciou esse programa,

que nasceu nesta Casa em 2003. Não é surpresa para nós, que o acompanhamos

com olhar de adoração. Esperamos o melhor para nosso Estado, esperamos que a

nossa população tenha pleno emprego e alimento, esperamos que os moradores da

região semiárida recebam atenção do governo. Devemos comemorar.

Segundo análises do Ipea, entre 1995 e 2008, 12.800.000 pessoas saíram da

pobreza absoluta no Brasil. Durante os governos Fernando Henrique Cardoso e Lula,

praticamente 13 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta. Além disso,

outros 13.100.000 brasileiros superaram a pobreza extrema. É importante dizer isso a

respeito dos governos do PSDB, do PT e do PMDB.

A pobreza extrema se caracteriza pelo rendimento médio “per capita” de até um

quarto do salário mínimo por mês. Existe a previsão de que, até 2013, não teremos

mais miséria em Minas Gerais. Repito: em 2013, Deputado Rômulo Veneroso, não

teremos mais miséria em Minas Gerais. É isso o que aponta o estudo do Ipea,

apoiado ainda pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento dos

Povos. Temos de comemorar um governo que investiu no social. Aqui na Assembleia,

eu e meus companheiros que apoiamos este governo comemoramos esses números

auspiciosos.

Para continuar reduzindo a pobreza, o País precisa continuar mantendo a

estabilidade monetária. Foi isso o que o PSDB fez e foi muito criticado. O partido
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endureceu, estabeleceu legislação forte para o controle dos gastos públicos. Mas

agora a população brasileira está colhendo a firmeza do governo do PSDB, do

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. O Brasil precisa continuar

fazendo esse dever de casa, precisa ter cuidado com o dinheiro, precisa cumprir a Lei

de Responsabilidade Fiscal - LRF. O gestor público não pode gastar mais do que

arrecada. É isso. É simples o que o PSDB fez e que permanece até hoje.

É importante também integrar e articular as políticas sociais com metas nacionais e

estaduais. Não adianta, pois o governo federal não faz sozinho. Precisamos

reconhecer a importância, por exemplo, do Sistema Integrado de Assistência Social -

Sias - e do Sistema Único de Assistência Social - Suas -, que dependem dos Estados

e dos Municípios. Portanto, é necessário integrar no nosso país essas políticas

sociais com os níveis estadual e municipal. Além disso, deve haver instrumentos para

monitorarem esse investimento e essa queda em relação à pobreza absoluta e

extrema no País.

Em Minas, quanto à pobreza absoluta da população, a taxa caiu para 46,9% em

1995 - praticamente 47% da nossa população era pobre nesse ano -; e, em 2008, foi

de 25,6%. Quanto à pobreza extrema, a taxa caiu para 21,1% - aliás, esses eram os

números que havia em 1995 quando éramos colegas naquela legislatura na

Assembleia Legislativa -; e agora, 13 anos depois, é de 9,3%. Precisamos comemorar

e celebrar esses números. No entanto, ainda falta bastante. Devemos trabalhar muito,

pois 9,3% da nossa população ainda é extremamente pobre e está na miséria. Se

continuarmos com esses programas e essas articulações federais, estaduais e

municipais, a previsão do Ipea é que em 2013 não haverá mais miseráveis no Estado.

Isso nos anima para que, na Assembleia Legislativa, continuemos com o nosso

trabalho sério e a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, fazendo o

monitoramento dos programas estruturadores, que são importantes. Além disso,

acompanharemos o trabalho da nossa Secretaria no Norte de Minas e no

Jequitinhonha e da Copanor, que é fundamental para que tenhamos mais expectativa

de vida e possamos dar condições para o nosso homem do campo no semiárido

mineiro. É fundamental que a Assembleia Legislativa continue a ter esses dispositivos

de monitoramento do trabalho do Executivo, que tem sido feito com muita atenção
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pelas nossas diversas comissões e pelo Plenário. E ainda que tenhamos um governo

organizado, que não gaste mais do que tem e faça um investimento cuidadoso na

vida das pessoas.

Sr. Presidente, precisamos continuar com esse nosso trabalho em favor da

população mineira mais necessitada de saúde, das nossas crianças, dos nossos pais

e avós. Além disso, Deputado Eros Biondini, grande lutador, precisamos recuperar os

nossos jovens que lamentavelmente hoje entraram no caminho das drogas lícitas e

ilícitas e que estão enchendo as nossas comunidades terapêuticas e as clínicas. É

fundamental investirmos na recuperação desses jovens.

Conversei com o Governador Anastasia, que me assegurou - sei que ele também já

falou sobre isso com V. Exa. - um investimento muito forte, no orçamento do próximo

ano, para recuperação do usuário e do dependente de drogas. Esse investimento,

que é fundamental para o nosso Estado, está ligado à saúde, à educação e à

segurança pública. Celebro esse momento que Minas Gerais está vivendo na área

social.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Cumprimento o Presidente, Deputado Doutor Viana; as

Deputadas e os Deputados; os amigos que nos acompanham das galerias; os

servidores da Assembleia; e a equipe técnica que, durante o primeiro semestre deste

ano da 16ª Legislatura, de forma brilhante, acompanhou os trabalhos nesta Casa com

competência, qualidade e serenidade. Saúdo, ainda, os milhões de mineiros

espalhados pelos 853 Municípios do nosso Estado, muitos dos quais acompanham a

TV Assembleia que, durante todo o nosso trabalho parlamentar, representa um canal

de comunicação estreito, à distância, dos representados com seus representantes.

Sr. Presidente, antes de iniciar meu pronunciamento, corroboro as palavras do

Deputado João Leite e o elogio por trazer a todos nós essas informações tão

importantes. Devemos comemorar. Parabéns, Deputado João Leite, que traz, a todos

os mineiros, dados de prioridade absoluta, máxima. Como na doutrina social cristã,

temos os pobres como opção preferencial. Isso significa que, enquanto houver

miséria e desigualdade social gritante, não podemos descansar. Precisamos repensar

a divisão de renda, o que nos propõe a Campanha da Fraternidade deste ano, que
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fala sobre economia, fraternidade e vida.

O Deputado João Leite, com a excelência e a competência de sempre, traz-nos

dados fresquinhos, quentes. São novidades até mesmo para nós - por mais que

estejamos envolvidos no processo. Ele vem nos mostrar o declínio, a redução da

miséria. A nossa esperança, se Deus quiser, é de que até 2013 essa palavra seja

erradicada do vocabulário em Minas Gerais. Complementando todo o esforço desses

oito anos de trabalho do governo, esperamos conseguir, cada um com seu dom,

talento, colaboração e contribuição, alcançar essa meta, que não é um sonho, mas

um objetivo a ser perseguido. Parabéns, mais uma vez, Deputado João Leite, do

fundo do coração. Essa informação que V. Exa. nos traz, talvez no penúltimo dia de

nossas atividades antes do recesso, realmente coroa e fecha com chave de ouro

nossos trabalhos nesta Casa.

V. Exa., como que sintonizado com meu coração e com o que me traz a esta

tribuna, já iniciou meu pronunciamento. O que me traz aqui, Sr. Presidente, são dois

grandes acontecimentos que ocorrerão em Minas Gerais nos próximos dias. Como

representante dos movimentos sociais católicos - Renovação Carismática Católica,

Canção Nova e outros -, trago a todos os mineiros informações acerca desses dois

eventos muito importantes.

Hoje, inicia-se em Belo Horizonte, no Expominas, o Congresso Nacional da

Renovação Carismática Católica. É uma conquista do povo de Minas trazer para Belo

Horizonte a sede do congresso este ano. Milhares de pessoas virão dos 26 Estados,

para participar de cinco dias de profunda reflexão sobre esse trabalho missionário e

evangelístico. Esse movimento foi inspirado em um grupo de jovens universitários, há

40 anos, nos Estados Unidos. Por meio do livro “A Cruz e o Punhal”, um pastor

protestante, com os padres daquela universidade, fez nascer um novo jardim para o

cristianismo. Esse foi o advento da renovação carismática católica, uma expressão

nova da fé, a utilização dos dons e dos carismas. O movimento não ficou apenas

nessa manifestação da espiritualidade. Passados esses 40 anos, a renovação

carismática católica alastrou-se pelo mundo inteiro e hoje é uma das maiores

responsáveis pelos trabalhos sociais dos movimentos e segmentos que fazem parte

do contexto da evangelização mundial.
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Depois de vários anos, o Congresso Nacional da Renovação Carismática será

realizado em Belo Horizonte, e a abertura será hoje, às 20 horas. Haverá uma

celebração com D. Walmor, D. Alberto Taveira e D. Luiz Azcona, da Ilha de Marajó.

Serão cinco dias de profunda reflexão. D. Azcona nos trará uma experiência sofrida

da missão carismática na Ilha de Marajó. Ele está em uma lista de jurados de morte,

tal é sua luta contra a exploração sexual de crianças, a pedofilia e o tráfico de

crianças. D. Azcona é um herói dos nossos tempos, doa sua vida e merece o nosso

aplauso. Ele fará a última homilia no congresso, chamando os carismáticos à

responsabilidade social de defender as crianças e os jovens. Teremos as pregações

de Bispos, Padres e leigos, com a direção do Conselho Nacional da Renovação

Carismática reunida em Belo Horizonte. Essa é uma conquista do povo de Minas, e

todos os segmentos da sociedade e movimentos estão convidados.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - Cumprimento o amigo, por ter

adotado a bandeira da renovação carismática, da prática da fé, da esperança, da

seriedade, do respeito ao ser humano, da valorização da família, da luta contra o

aborto e contra a pedofilia. Tenho muito orgulho e satisfação de ser seu amigo e

parceiro e estou ao seu lado levantando essa bandeira, não com a sua capacidade,

pois é uma pessoa especial, mas como católico e cristão praticante, adepto à

renovação carismática. Pessoas como nós conseguem estar de pé, tocar a vida e o

trabalho e ocupar esse cargo como missão de transformação para melhorar a vida

das pessoas graças à oração, às pessoas que oram com fé e seriedade, que colocam

Deus à frente e que possuem bons projetos. Parabéns! Que Deus o proteja em sua

caminhada na política. Precisamos muito de você na Câmara Federal, para termos

mais condições de promover a fé, o cristianismo, porque, onde há fé, Deus está à

frente e as coisas dão certo. Parabéns por esse grande trabalho!

O Deputado Eros Biondini - Obrigado e parabéns pelo aparte. Como homens

públicos, representando nosso povo, não podemos prescindir da expressão da nossa

fé. Existe um movimento disfarçado na defesa de um Estado laico que quer,

praticamente, amordaçar os que expressam a fé. Precisamos ter liberdade religiosa

no Brasil, todas as religiões precisam ser respeitadas e valorizadas.

Não podemos conceber que um projeto de lei ou proposta como a do Plano
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Nacional dos Direitos Humanos queira tirar os símbolos religiosos dos nossos

plenários e das nossas repartições públicas. Ao contrário, para evitar os crimes

hediondos que vemos todos os dias pela televisão e para trazer paz à população, o

Brasil está precisando é de expressar a sua fé e de trazer Deus para dentro dos

lugares públicos, para os quatro cantos do País. Precisamos, sim, expressar a nossa

fé respeitando e valorizando uns aos outros e, é claro, sem qualquer tipo de

perseguição religiosa. Aproveito para lembrar que, graças a Deus, conseguimos que

se voltasse a usar o nome de Avenida Nossa Senhora do Carmo para aquela que

havia sido transformada em Avenida Senhora do Carmo. Querer mudar o nome de

uma avenida tão importante apenas por convicções religiosas é um equívoco

pequeno e banal, mas voltamos a ter a nossa Avenida Nossa Senhora do Carmo.

Fica, então, o convite para o Congresso Nacional da Renovação Carismática

Católica, que abrange a todos nós, lembrando que trazer esse congresso nacional

para Belo Horizonte neste ano é sobretudo uma grande conquista dos mineiros.

Outro acontecimento importante que será realizado no próximo domingo, dia 18, é a

inauguração de mais uma unidade da Fazenda da Esperança, do nosso querido Frei

Hans, amigo do Papa Bento XVI. Frei Hans esteve na unidade de Guaratinguetá.

Agora, vai inaugurar a Fazenda da Esperança no 70 - considerando-se todos os

países em que há unidades da Fazenda da Esperança. Será um grande

acontecimento a se realizar no próximo domingo, na Diocese de Itabira, com a

presença de D. Odilon e de todos os sacerdotes.

Frei Hans já está em Belo Horizonte, acompanhado do Nélson, um leigo também

fundador da comunidade Fazenda da Esperança, entidade que tem sido quase

recordista na recuperação de dependentes químicos. Realmente, os altos índices de

recuperação daqueles que estão dependentes do álcool e de outras drogas nos dão

grande esperança. Também temos visto e acompanhado de perto as quase 300

fazendas de recuperação existentes no Estado de Minas Gerais, e, como bem

lembrou o Deputado João Leite, o ex-Governador Aécio Neves e o Governador

Anastasia priorizaram no Orçamento, por meio da Subsecretaria de Políticas

Antidrogas, a política pública para dar àqueles que são vocacionados à recuperação

dos nossos jovens melhor condição para que mais pessoas possam ser recebidas ali,
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já que, infelizmente, a demanda é cada vez maior e crescente. É certo que, além do

trabalho de prevenção, temos de pensar na recuperação, e hoje as fazendas de

recuperação estão cada vez mais organizadas e estruturadas. Agora temos essa

novidade, com a inauguração da Fazenda da Esperança em Itabira no próximo

domingo, dia 18.

Frei Hans chegou hoje de uma viagem ao exterior, quando conseguiu, no Vaticano,

o reconhecimento pontifício. Isso significa que a Fazenda da Esperança, que hoje já

está presente em mais de 30 países, se não me engano, foi reconhecida como um

bem para a humanidade, já que esse é o significado do reconhecimento pontifício de

uma obra para a humanidade. Ou seja, esse trabalho é além-fronteiras; tem atingido

e salvado vidas em todos os países: na Alemanha, na França, na Inglaterra etc. Em

todos os lugares onde há uma unidade da Fazenda da Esperança, estamos levando,

como diz o próprio nome, esperança a milhares de famílias.

Repito: no próximo domingo, mais uma luz se acenderá no Estado de Minas Gerais

em relação à esperança para as famílias mineiras, com a inauguração da unidade de

Itabira da Fazenda da Esperança.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, a unidade da Fazenda da Esperança em

Itabira será considerada a matriz, a unidade-mãe, pois está sendo muito bem

elaborada. Muitos técnicos e psicólogos darão o suporte não apenas aos internados,

mas às unidades de Minas Gerais. A Fazenda da Esperança será inaugurada no

próximo dia 18 e será a central das demais fazendas do Estado. Posso citar a de

Poté, que é feminina, a de Três Marias, Guarará, ao lado de Juiz de Fora,

Coromandel e, agora, a de Itabira. Como o próprio nome diz, essa Fazenda trará

esperança a cada um de nós, a nossas famílias e aos jovens acometidos pelo mal

das drogas.

Acredito que hoje, ao final deste primeiro semestre de trabalho, trago importantes

notícias às famílias mineiras: fé, esperança e restauração. Hoje e amanhã

trabalharemos intensamente e esperamos votar importantes projetos para que

realmente terminemos a 16ª Legislatura, ao final de dezembro, como uma das

assembleias mais atuantes e como os Deputados mais atuantes também. Sr.

Presidente, muito obrigado.



____________________________________________________________________________
911

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Srs.

Deputados, imprensa, senhoras e senhores, abordarei um assunto que incomoda

muito a população de Montes Claros. No entanto, antes disso, queria relatar uma

experiência que vivi hoje. Ao chegar à porta da Assembleia, deparei-me com um

carro de som fazendo uma manifestação praticamente isolada sobre o projeto de lei

da mata seca, que foi discutido e aprovado nesta Casa e se encontra nas mãos do

Governador Anastasia para ser sancionado. Por alguns minutos escutei a fala de uma

manifestante posicionando-se contra o projeto aprovado. Disse que esta Casa

aprovou uma lei que, na verdade, destruirá a mata seca, o cerrado do Norte de

Minas. Com absoluta certeza, as pessoas que estão agindo dessa forma estão

erradas. Deputado Doutor Viana, na semana passada recebi em meu gabinete um

saco de papel contendo carvão, em alusão à posição dos Deputados, principalmente

os do Norte de Minas. Dizem que transformaremos essa região num verdadeiro

deserto e que, com a aprovação do referido projeto, a mata seca e o cerrado serão

transformados em carvão. Não há absolutamente nada disso. É verdade que aquela

região ficou paralisada vários anos. Se ainda há qualquer pedaço de conservação de

mata no Estado de Minas Gerais, como mata nativa ou florestas, encontra-se no

Norte do Estado. Há mais de 54% de cobertura vegetal nativa no Norte de Minas; em

contrapartida, o Triângulo Mineiro possui pouco mais de 7% e o Sul de Minas pouco

mais de 8%. As ações deveriam ser direcionadas às regiões que promoveram essa

verdadeira derrubada de matas nativas. As ações deveriam forçar o Triângulo Mineiro

e o Sul de Minas a replantar, pelo menos para cumprir a legislação, com a

preservação de 20%. Se tivéssemos este ímpeto de destruir nossas matas, o Norte

de Minas não teria hoje 54% de preservação nativa do território norte-mineiro. Das 16

áreas de preservação ambiental oficiais do Estado e da União, 14 estão no Norte de

Minas. O governo federal decreta a criação de área de preservação ambiental - APA -

, não indeniza ou pouco indeniza os produtores nativos e não se preocupa com a

conservação destas matas, destas áreas de preservação. O que estão falando é uma

inverdade. Estão tomando posição num momento importante, eleitoral, talvez para

intimidar o Governador Anastasia a não sancionar o projeto aqui votado. Deveriam ir
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ao Norte de Minas para observar de perto o que está acontecendo com os pequenos

proprietários rurais. A maioria dos proprietários do Norte de Minas são pequenos

proprietários de terra, onde se pratica a agricultura de subsistência, diferentemente do

Triângulo Mineiro, que transformou a agricultura numa só plantação, as monoculturas.

Esses pequenos proprietários estão impedidos de plantar seu quintal de milho, para

comer e matar sua fome. O pior é que há silêncio por parte desta turma que não

conhece a realidade do Norte de Minas. Os grandes proprietários de terras das

regiões mais ricas, que as devastaram para crescer, tornando-as regiões muito mais

desenvolvidas que o Norte de Minas, estão comprando as terras do Norte de Minas a

preço vil, vergonhoso, criando áreas de preservação compensatória do que

destruíram no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Pelo preço de 1 alqueire de terra

no Triângulo Mineiro, compram-se 200 alqueires no Norte de Minas. Estão criando as

áreas de preservação, compensando o crime ambiental que fizeram contra suas

regiões já desenvolvidas, em que a cobertura vegetal nativa não chega nem a 7%.

Fico triste com observações desta natureza. Devo ter recebido mais de 500 “e-mails”

de pessoas se posicionando contra nossa atitude. Certamente são pessoas que não

conhecem a realidade do Norte de Minas, Deputado Doutor Viana, só enxergam o

Norte de Minas por meio dos mapas e não sabem a miséria e as dificuldades pelas

quais passa a população daquela região. Não queremos entrar em polêmica. O

projeto foi amplamente debatido e discutido nesta Casa. Se o Governador não quiser

sancioná-lo, o projeto virá para a Casa e aqui será promulgado, porque traz justiça

social e devolve ao pequeno produtor o direito de plantar para comer e não morrer de

fome. Deveríamos ter ampliado o projeto e obrigado os grande proprietários de terra,

os latifundiários, a replantar o que destruíram no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro.

Deputado Doutor Viana, outro assunto que quero tratar nesta tarde, aproveitando a

presença do Deputado João Leite, é o que estamos vendo, há quase um mês ou

mais, na grande imprensa nacional, a grande mídia: o caso do Bruno, ex-jogador do

Flamengo. Não quero entrar em detalhes, mas ele se envolveu num crime, e ainda

não foi encontrado o corpo da modelo, sua ex-namorada. A imprensa chamou a

atenção, os envolvidos na questão dos direitos humanos manifestaram-se e as

Polícias Civil e Militar se viraram. Com isso, parece-me que o caso está sendo
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elucidado. Em Montes Claros, há um caso de um rapaz chamado Chiquinho

Despachante, pai de família. Desde 30 de dezembro do ano passado, esse cidadão

saiu de sua casa, despediu-se da sua família e nunca mais foi visto. A polícia montes-

clarense tem cobrado uma solução, foi realizada audiência pública na Câmara

Municipal, trouxemos esse caso aqui e solicitamos tratamento especial para o caso

do Chiquinho Despachante de Montes Claros. Há várias reportagens aqui dos jornais

“Hoje em Dia”, “O Tempo” e “Estado de Minas”: “Chiquinho Despachante continua

desaparecido”; “Interior de Minas tem diversos desaparecimentos sem explicações”.

Gostaríamos que houvesse igualdade de tratamento. Não é pelo fato do Bruno ser

uma celebridade no meio esportivo que o caso envolvendo-o não mereça todo esse

aparato, esse tratamento especial e todo o superesforço do povo mineiro, da

sociedade e das Polícias Civil e Militar. Temos de dar um tratamento igualitário.

Chiquinho Despachante foi candidato a Vereador em Montes Claros. A sua família,

esposa, filhos, e o povo de Montes Claros gostavam desse cidadão e clamam para

que alguma coisa seja feita, que seja destinada uma força-tarefa a Montes Claros. O

“Jornal de Notícias”, de Montes Claros, talvez um dos mais lidos em toda a cidade e

Norte de Minas, iniciou uma campanha para saber a realidade, chamando a atenção

da Polícia Civil, cobrando explicações, posicionamentos, como o que estamos

fazendo neste momento, e uma ação das Polícias Civil e Militar sobre o caso, não

somente por se tratar de um pai de família, homem pobre, mas também porque era

uma pessoa que tinha o seu nome escrito na cidade.

Nós, montes-clarenses, estamos cada vez mais magoados com esse fato, estamos

incomodados. Queremos que a justiça seja feita em sua plenitude. Vamos solicitar

oficialmente, João Leite, à Comissão de Direitos Humanos, e de maneira muito

especial a V. Exa., que realiza um trabalho muito sério, amigo, companheiro, justo,

tem credibilidade, que promova uma ação por meio das Comissões de Direitos

Humanos e de Segurança Pública para que haja pelo menos uma luz nesse caso.

Não é possível que um cidadão desapareça dessa forma, sem mais nem menos. Não

tivemos nenhuma notícia, não há nada sobre esse caso, apenas um silêncio

profundo. Queremos que a campanha do “Jornal de Notícias” de Montes Claros

encontre respaldo nesta Casa e com a Polícia Civil. Com certeza existem muitos
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outros chiquinhos despachantes por esta Minas Gerais. Quando um membro da

família, o cabeça da família, um pai, um homem, um amigo, um companheiro,

desaparece dessa forma, é importante que haja pelo menos alguma ação dessa

natureza.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, estou

acompanhando o pronunciamento de V. Exa. com muita atenção, pois seus

pronunciamentos sempre contribuem muito para Minas Gerais, graças à sua atuação

tão firme. Fico preocupado com essa notícia que V. Exa. traz. Quando fomos a

Montes Claros com a Comissão de Segurança Pública, em um esforço que temos

feito de ir às 18 Regiões Integradas de Segurança Pública - Risps -, ficamos muito

impressionados, e sabemos que isso também se deve ao trabalho de V. Exa. junto ao

governo do Estado. Montes Claros mudou seus números relativos à segurança

pública, que eram muito graves. A cidade chegou a estar entre as mais violentas de

Minas Gerais, mas agora está transformando completamente isso. Sem dúvida, essa

realidade é fruto do trabalho dos Deputados da Assembleia e do governo do Estado,

da Polícia Militar e da Polícia Civil. Montes Claros tem algo muito interessante, e

tivemos contato com isso naquela audiência: o aumento da violência especialmente

por causa da ligação com a BR-116, a Rio-Bahia, em virtude das pessoas que vêm

dos outros Estados. Também nos chamou a atenção, Deputado Carlos Pimenta, o

número baixíssimo de efetivos da Polícia Rodoviária Federal na região. Isso é um

escândalo. Temos lá a Polícia Federal, mas sabemos que, infelizmente, a cidade hoje

está vulnerabilizada pela ausência de um efetivo da Polícia Rodoviária Federal que a

represente. Como Presidente da Comissão de Segurança Pública, coloco-me à

disposição para trabalharmos junto a V. Exa. lutando pela busca de informações e

pela elucidação do caso do Chiquinho Despachante. Estamos à disposição para

contatar a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Parabéns.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa. Tinha certeza de que

encontraríamos esse apoio por parte de V. Exa., Presidente da Comissão de

Segurança Pública. Iniciaremos esse novo movimento para que o povo de Montes

Claros e, principalmente, a família de Chiquinho Despachante tenha informações

concretas acerca do que aconteceu. Sr. Presidente, também somos testemunhas do
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avanço da segurança pública na nossa cidade. Esse é um caso isolado, mas a

verdade é que precisamos de um tratamento igualitário com os que estão na mídia,

efervescentes. Trata-se de uma pessoa humilde, mas que tem o carinho e a

lembrança do povo de Montes Claros. É preciso darmos explicação à sociedade e à

sua família. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 120,

que altera a Lei Complementar nº 84, de 25/7/2005, a Lei nº 5.406, de 16/12/69, e

transforma os cargos que menciona. Pelo BSD: efetivos - Deputados Lafayette de

Andrada e Zé Maia; suplentes - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Gil Pereira; pelo

Bloco PT-PMDB-PCdoB: efetivo - Deputado Padre João; suplente - Deputado

Vanderlei Miranda; pelo BPS: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado

Tiago Ulisses; pelo DEM: efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado

Jayro Lessa. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.511 a 6.514/2010,

da Comissão de Direitos Humanos, 6.515 a 6.517/2010, da Comissão de Política

Agropecuária, e 6.518/2010, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do

art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada
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nesta reunião pela Bancada do PMDB - informando que o PMDB não integra mais o

Bloco PT-PMDB-PCdoB (Ciente. Publique-se.).

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do desligamento do PMDB do

Bloco PT-PMDB-PCdoB, o referido Bloco fica extinto, nos termos do § 6º do art. 71 do

Regimento Interno, uma vez que deixa de ser atingido o número mínimo de

parlamentares para a existência de bloco parlamentar.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 12ª Reunião

Ordinária, em 13/7/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.500/2010, do Deputado Neider

Moreira, 4.532/2010, do Deputado Tenente Lúcio, 4.540/2010, do Deputado Antônio

Júlio, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Justiça, 4.552/2010, do

Deputado Leonardo Moreira, 4.586/2010, do Deputado Duarte Bechir, e 4.594/2010,

do Deputado Antônio Carlos Arantes, e do Requerimento nº 6.418/2010, do Deputado

Jayro Lessa; de Minas e Energia - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em

14/7/2010, dos Requerimentos nºs 6.420 e 6.421/2010, da Comissão de Assuntos

Municipais, e 6.434/2010, do Deputado Carlin Moura; de Educação - aprovação, na

18ª Reunião Ordinária, em 14/7/2010, dos Requerimentos nºs 6.415 e 6.416/2010, do

Deputado Weliton Prado, 6.457/2010, do Deputado Wander Borges, e 6.459/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Turismo - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária,

em 14/7/2010, dos Requerimentos nºs 6.454 e 6.455/2010, do Deputado Jayro Lessa;

pela Bancada do PMDB - indicando o Deputado Vanderlei Miranda para Líder da

referida Bancada; e pelos Deputados Vanderlei Miranda - indicando o Deputado

Sávio Souza Cruz para Vice-Líder da Bancada do PMDB; Padre João (2) -

informando sua indicação para Líder da Bancada do PT e indicando o Deputado

Adelmo Carneiro Leão para Vice-Líder da referida Bancada; e Almir Paraca -

informando sua indicação para Líder da Minoria (Ciente. Publique-se.)

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.350/2010 (À sanção.) e do
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Projeto de Resolução nº 4.615/2010 (À promulgação.).

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, um grupo de Deputados desta Casa,

originários da região Sul de Minas, como é o caso dos Deputados Antônio Carlos

Arantes, Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Melo, Dimas Fabiano, e o meu caso,

estimulados por outros Deputados que têm atuação política nessa região, como é o

caso dos Deputados Agostinho Patrus, Tiago Ulisses, Gustavo Corrêa e outros,

redigimos um documento, Sr. Presidente, que gostaria de trazer ao conhecimento

desta Casa, dada a sua importância. (-Lê:) “Termo de compromisso, bancada do Sul

de Minas, eleições 2010. Os candidatos a Deputados Estaduais e Federais que têm

base política em todo os Municípios do Sul de Minas, buscando dar melhor

transparência ao processo eleitoral, em total consonância com as normas

estabelecidas, firmam entre si o presente documento, denominado Termo de

Compromisso, cujo escopo é o de manter a cidade limpa, e atender aos apelos da

própria população. 1º - Nenhum candidato usará como instrumento de propaganda

eleitoral a pintura de qualquer muro, quer na zona urbana, quer na rural de cada

Município. 2º - O presente documento deverá ser encaminhado para o conhecimento

de todos os Juízes das zonas eleitorais do Sul de Minas; das prefeituras e câmaras

municipais; das promotorias de justiça; e da imprensa regional e local, para a devida

publicidade de seu conteúdo, a fim de que tenha os efeitos fáticos propostos”. Sr.

Presidente, um grupo relativamente grande de Deputados já assinou o documento.

Gostaria de divulgar os seus nomes, por me parecer importante. Assinaram os

Deputados Célio Moreira, Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Melo,

Duarte Bechir, Leonardo Moreira, Tiago Ulisses, Gustavo Correa, Agostinho Patrus

Filho, Inácio Franco, Domingos Sávio, Dimas Fabiano, Eros Biondini e este Deputado.

Tenho certeza de que outros ainda assinarão. Não tive oportunidade de consultar

alguns, mas tenho a convicção de que vão aderir a esse documento, uma vez que a

grande maioria dos Deputados que faz política no Sul de Minas aderiu totalmente a

essa causa. Assinaram também os Deputados Federais Carlos Melles, Bilac Pinto,

Geraldo Thadeu. Sr. Presidente, creio ser essa uma notícia importante para o

processo eleitoral, e vamos manter as cidades do Sul de Minas, uma região tão
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importante do nosso Estado, limpas. Durante o processo eleitoral, esse é um

exemplo. Estamos seguindo, aliás, a Bancada do Norte, que já tomou essa atitude

anteriormente. Tivemos, assim, a felicidade de poder aderir a uma causa tão nobre

como essa. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, serei bem breve. V. Exa. acabou

de ler, no exercício da Presidência, os comunicados que a Bancada do PMDB fez

chegar ao conhecimento desta Casa e daqueles que nos estão acompanhando agora

pela TV Assembleia. Uso desta questão de ordem para dizer que o desfazimento do

Bloco PT-PMDB-PCdoB não significa o rompimento de uma relação fraterna e amiga

que a Bancada do PMDB sempre teve com a do PT, antes, durante e agora, após a

formação do referido Bloco. Sempre mantivemos com todos os companheiros e

companheiras do PT nesta Casa, com a Deputada Elisa Costa, enquanto aqui esteve,

hoje brilhantemente conduz o Executivo da cidade de Governador Valadares, uma

relação muito fraterna. Em seu lugar temos aqui a presença feminina da Deputada

Maria Tereza Lara, juntamente com Cecília Ferramenta e com outros Deputados do

PT. Com toda a certeza, nossa relação fraterna e amiga extrapola as paredes deste

Parlamento. O desfazimento do Bloco, na verdade, encerra uma etapa em que

caminhamos, senão em uníssono, sempre em concordância com a maioria do que foi

decidido. Agora que o Bloco deixa de existir, quero dizer que essa relação amiga e

fraterna não se desfaz. Esse comunicado desfaz apenas o Bloco e não essa boa

relação que sempre mantivemos nesta Casa com os companheiros do PT. Portanto,

como Líder da Bancada do PMDB, continuaremos aqui ombreados e

compromissados em exercer nosso mandato, fazendo o que nos compete, em razão

da confiança que nos foi manifestada pelos eleitores, confiança essa traduzida na

eleição ao cargo que temos. Aqui, neste Parlamento, não é nenhuma obrigação e

nenhum favor nosso - de nenhum dos Deputados e Deputadas desta Casa, pois sei

que todos concordam com isso - fazer o que fazemos. Temos buscado sempre fazer

o melhor, como, por exemplo, V. Exa., que nesse período, por diversas vezes,

exerceu a Presidência dos trabalhos desta Casa. Quero crer que o entendimento de

todos é esse. Não fazemos e não faremos nenhum favor ao prestar aqui o serviço

que estamos prestando. Pelo contrário, até acreditamos que podemos fazer mais.
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Frustra-nos, às vezes, saber que temos muitas limitações, mas continuaremos

empenhados em sempre buscar o bem comum e em sempre trabalhar em favor

daqueles que confiaram a nós esse mandato. Portanto, fica aqui esse registro e, em

nome da Bancada do PMDB, faço esse agradecimento aos amigos da Bancada do

PT por esse tempo de convivência como Bloco. É claro que continuamos agora o

tempo de convivência amiga e fraterna, como disse na divisão das responsabilidades

aqui no Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 15, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/6/2010

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal da cidade de Campo do Meio o

Deputado Padre João (substituindo o Deputado Carlos Gomes, por indicação da

Liderança do PT), membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é por ele subscrita. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater os problemas relacionados com o

processo de falência da Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo - Capia -,

localizada no referido Município. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Nilton Alves de Oliveira, Chefe da Divisão de Obtenção de

Terras da Superintendência Regional do Incra em Minas Gerais; Vilson Luiz da Silva,

Presidente da Fetaemg; Vítor Correia de Oliveira, Promotor de Justiça da Comarca de

Campos Gerais; Edgard José Pan, Assessor do Juiz do Trabalho em Alfenas;

Mariana Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Campo do Meio; Camilo de Lelis



____________________________________________________________________________
920

Fernandes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Campo do Meio; Maria Inez de

Oliveira, Assessora Jurídica dos Trabalhadores Assalariados de Campo do Meio;

Samuel Magid Barouche, síndico dativo da Massa Falida da Companhia agropecuária

Irmãos Azevedo - Capia -; Gilson de Souza, advogado e ex-Superintendente regional

do Incra; Paulo Evandro Cardoso Fernandes, Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Campo do Meio; Sílvio Neto, representante do MST, e

Sebastião Melia Marques, representante da Agricultura Familiar em Campo do Meio,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Padre João, autor do

requerimento que deu origem ao debate tece suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários e, cumprida a finalidade da reunião,

agradece a presença dos convidados e do público em geral, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Carlos Gomes - Dilzon Melo.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eros Biondini,

Fábio Avelar e Padre João (substituindo o Deputado Carlos Gomes, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Eros Biondini, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Ciro Pedrosa e Geraldo Thadeu,

Deputados Federais (publicados em 10, 18 e 24/6/2010); e da Sra. Érica Campos
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Drumond, Secretária de Turismo, e do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário

da Casa Civil (publicados em 24/6/2010 e 2/7/2010). O Presidente acusa o

recebimento dos Projetos de Lei nºs 4.475 e 4.491/2010, em turno único, cuja

relatoria avocou a si. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.491 e 4.475/2010, que receberam

parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 6.249, 6.258, 6.260, 6.272, 6.275, 6.303, 6.313 e

6.444/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e

Fábio Avelar (8) em que solicitam: seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão pedido de providências para destinar recursos à construção

de estação de tratamento e redes de esgoto nos balneários do Lago de Furnas; seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Turismo pedido de providências para a

instalação de sinalização turística nesses Municípios; seja encaminhado à Secretária

de Estado de Planejamento e Gestão e ao Secretário de Estado de Defesa Social

pedido de providências para implementarem a “Patrulha Rural” no Município de

Formiga; seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de

providências para a instalação de um Batalhão de Polícia Militar no referido

Município; seja encaminhado pedido de providências ao Senac-MG para a criação de

um hotel-escola na região do Lago de Furnas; seja encaminhado ao DNIT e ao DER-

MG pedido de providências para a realização de melhorias na BR-345, que dá acesso

à região do Lago de Furnas; seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a melhoria da

infraestrutura e das condições de operação do aeroporto do Município de Formiga;

seja encaminhado à Cemig pedido de providências para regularizar o abastecimento

de energia nos Municípios da região do Lago de Furnas, especialmente no Distrito de

Ponte Vila, no Município de Formiga, e para ligar as luminárias de duzentos postes

localizados no Balneário Furnastur. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2010.

Eros Biondini, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Doutor Ronaldo e Padre João (substituindo o Deputado Paulo

Guedes, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Gomes. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e debater, em audiência

pública, questões relativas ao convênio firmado, em 2007, entre a Caixa Econômica

Federal e a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete com vistas à implantação de

infraestrutura no Bairro São Jorge e comunica o recebimento de ofício do Sr.

Frederico Coutinho de Souza Dias, Presidente da Câmara Municipal de Pouso

Alegre, publicado no “Diário do Legislativo” de 24/6/2010. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Boaventura Celestino,

Secretário de Governo da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, representando o

Prefeito, José Milton de Carvalho Rocha; Abel Eugênio Cardoso, Agente de

Comercialização da Diretoria Comercial da Cemig, representando o Diretor-

Presidente, Djalma Bastos de Morais; Adriana Braga, Gerente de Patrimônio

Imobiliário da Cohab, representando o Presidente, Mauro Sérgio Nery Brito; João

Rezende Filho, engenheiro-mecânico da Copasa-MG, representando a Gerente do

Distrito do Alto Paraopeba-Copasa-MG, Júnia Silveira Martins; Marx Fernandes dos

Santos, Superintendente em exercício da Regional Centro de Minas da Caixa

Econômica Federal; Nilo Sérgio Gomes, Presidente do Sindicato dos Engenheiros de
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Minas Gerais; Welton Pimentel de Freitas, do Conselho Nacional das Cidades e

Coordenador da União Estadual por Moradia Popular, e Francisco Paulo da Silva,

Presidente da Associação dos Sem-Teto de Conselheiro Lafaiete, que são

convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autora do requerimento que deu

origem ao debate, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, tece as considerações

iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados, em turno único, os Requerimentos nºs 6.423/2010

com a Emenda nº 1, 6.438, 6.439 e 6.440/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais

participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Doutor Ronaldo - Paulo Guedes - Wander Borges.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão e

Carlin Moura (substituindo este ao Deputado Paulo Guedes, por indicação da

Liderança do Bloco PMDB/PT/PCdoB) e o Deputado Adelmo Carneiro Leão

(substituindo o Deputado Getúlio Neiva, por indicação da Liderança do Bloco

PMDB/PT/PCdoB), membros da supracitada Comissão. Está presente também a

Deputada Rosângela Reis. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada

Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.325 e 6.363/2010.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.398, 4.428, 4.429, 4.436,

4.476, 4.477 e 4.478/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento da Deputada Gláucia Brandão em que solicita

sejam realizadas, nas principais regiões de Minas Gerais, reuniões com a

participação das instituições arquivísticas dos órgãos dos Poderes do Estado, a fim

de sensibilizar os gestores municipais para que estabeleçam políticas locais de

gestão de documentos e institucionalização de seus arquivos. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas - Eros Biondini.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

12/7/2010

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Vanderlei Miranda e João Leite (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação

da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, os “20

anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, seus avanços e desafios” e a discutir

e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir as Sras. Márcia Maria Milanez, Desembargadora do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais; e Maria Luíza de Marilac Alvarenga Araújo, Juíza da 7ª Vara

Criminal da Comarca de Belo Horizonte; e os Srs. Ronaldo Araújo Pedron,

Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas; Juiz Geraldo Claret de
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Arantes, Diretor do Foro da Comarca de Pedro Leopoldo; Ananias Neves Ferreira,

Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas

Gerais; Ivan Ferreira da Silva, Coordenador Especial da Política Pró-Criança e

Adolescente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; Irmão Salesiano

Raimundo Rabelo Mesquita, da Congregação dos Padres Salesianos, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval

Ângelo (14) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao

Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências para o efetivo

cumprimento da Lei nº 14.505, de 2002, especificamente do art. 2º, tendo em vista

que as Resoluções nºs 1.020 e 1.021/2009, da Secretaria de Defesa Social, e

118/2010, da Ordem dos Advogados do Brasil, estão em desacordo com a citada lei;

sejam encaminhados ao Grupo de Execução das Penas do Conselho Nacional de

Justiça cópia das notas taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária desta Comissão

e das Resoluções nºs 1.020 e 1.021/2009, da Secretaria de Defesa Social, e

118/2010, da Ordem dos Advogados do Brasil, e pedido de providências para que

esse Grupo se pronuncie sobre a legalidade das referidas resoluções; seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral do Estado pedido de providências para

analisar a legalidade das Resoluções nºs 1.020 e 1.021/2009, da Secretaria de

Defesa Social, e 118/2010, da Ordem dos Advogados do Brasil; seja encaminhada à

Subsecretaria de Administração Prisional, ao Sindicato dos Advogados de Minas

Gerais, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao CAO-Direitos Humanos, ao

Procurador-Geral do Estado e ao Defensor Público-Geral do Estado cópia das notas

taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária desta Comissão; seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social e ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de

providências com vistas ao restabelecimento das visitas da Pastoral Carcerária e à
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ampliação do número de agentes religiosos que realizam as visitas na unidade do

Ceresp-Gameleira nesta Capital; seja realizada reunião de audiência pública para

discutir as resoluções da Secretaria de Defesa Social que tratam das visitas de

religiosos e de advogados a estabelecimentos prisionais; seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências em relação à proibição da visita

da Pastoral Carcerária à cadeia do Município de Nepomuceno, o que contraria a

legislação em vigor; seja encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional

pedido de providências para a concessão de assistência médica, social e

acompanhamento jurídico de defensores públicos aos detentos da cadeia pública do

Município de Três Corações; sejam encaminhados ao Desembargador Eduardo

Brum, da 4ª Câmara Criminal Unidade Raja Gabáglia, cópia do trecho das notas

taquigráficas da 15ª Reunião Ordinária, que reproduz as palavras da Sra. Diomar

Rodrigues de Jesus, inconformada com a morte do filho, vitimado pelo Cb. PM

Adriano Alves da Costa, e pedido de providências para que seja dada atenção

especial à análise do Processo nº 0076021-04.2007.8.13.0335; sejam encaminhados

ao Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, e ao Sr. Paulo

Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado, cópia do trecho das notas taquigráficas da

15ª Reunião Ordinária que reproduz as palavras do Guarda Municipal Eduardo

Antônio da Silva e pedido de providências para a averiguação das denúncias sobre

abuso de autoridade praticado pelos policiais militares Sgt. PM Orlando e Cb. PM

Tavares, na Av. JK em direção à BR-381, dia 5/7/2010, às 17h4min; sejam

encaminhados ao Chefe do Detran-MG cópia do trecho das notas taquigráficas da

15ª Reunião Ordinária que reproduz as palavras do Guarda Municipal Eduardo

Antônio da Silva e pedido de providências para a anulação da multa de trânsito

indevidamente aplicada; sejam encaminhados ao Sr. Willian Santos, Presidente da

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, cópia do trecho das notas taquigráficas

da 15ª Reunião Ordinária que reproduz as palavras do Guarda Municipal Eduardo

Antônio da Silva e dos documentos referentes à denúncia apresentada; sejam

encaminhados ao Coordenador do CAO-DH e ao Coordenador do CAO-PP cópia do

trecho das notas taquigráficas da 15ª Reunião Ordinária que reproduz as palavras do

estudante Gladson Reis e dos documentos por ele apresentados, bem como pedido
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de providências para a averiguação da denúncia de que a Prefeitura de Belo

Horizonte estaria exorbitando de sua competência e violando direitos constitucionais

de livre manifestação ao proibir atos públicos, pressionar membros da Ames-BH e

utilizar fiscais para intimidar o movimento estudantil por meio de multas e para a

avaliação da possiblidade de instauração de inquérito contra os denunciados; e seja

realizada reunião de audiência pública para discutir denúncias de envolvimento do

Grupo de Resposta Especial - GRE - com grupos de extermínio da região

metropolitana. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/7/2010

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. Suspende-se a reunião. Reabertos

os trabalhos com a presença dos Deputados citados acima, registra-se a presença do

Deputado João Leite, que assume a direção dos trabalhos. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Durante a discussão do parecer que

conclui pela rejeição das Emendas nºs 3 e 4 apresentadas no 1º turno ao Projeto de

Lei Complementar nº 61/2010 (relator: Deputado Tenente Lúcio), é apresentada a

Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Sargento Rodrigues. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, é aprovado o parecer e rejeitada a Proposta de Emenda.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.468, 6.467 e

6.448/2010, com a Emenda nº 1, que acrescenta após a palavra “Corregedorias” a

expressão “cópia das notas taquigráficas, em anexo”. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária e para as extraordinárias de amanhã,

14/7/2010, às 10 horas, às 15 horas e às 20h30min, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2010

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Rômulo Veneroso, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir, com convidados, a situação

do presídio de São Joaquim de Bicas e a discutir e votar proposições da Comissão.

Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados

citados acima, o Presidente comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios das Sras. Ana Ferreira Neves, Presidente da Câmara Municipal de

Vespasiano, solicitando a intervenção da Comissão para implantar uma Delegacia de

Mulheres no Município; Valdelina Bispo Normandia, solicitando a intervenção da

Comissão junto ao Ministério dos Transportes e ao DER-MG, para a construção de

um viaduto no entroncamento da BR-153 com a MG-497, devido aos constantes

acidentes ocorridos no local; Zilda Maria Youssef Murad, Juíza da 2ª Vara Criminal, e

outros, lamentando a ausência de convite aos membros do Ministério Público e do

Poder Judiciário local, por parte desta Casa, para participarem de audiência pública

no Município de Lavras, e dos Srs. Moacir Eudes de Sena, Vereador do Município de
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Baldim, e Geraldo Alcântara, Presidente do Consep de Baldim, encaminhando cópia

de ofício da Polícia Militar em Baldim contendo solicitações da corporação para

aumento de seu efetivo e melhoria da estrutura física; e de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos Srs. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social (2); Marco

Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (24/6/2010); Cel. PM Alexandre

Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG (2) (2/7/2010). A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Guilherme Augusto de Faria Soares, Superintendente de Atendimento ao Preso,

representando Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Estado de Administração

Prisional; Vereador Arnaldo Batista da Silva, da Câmara Municipal de São Joaquim

de Bicas; Vereador Amarildo da Silva Maia, da Câmara Municipal de São Joaquim de

Bicas; Amauri Ribeiro da Silva, Secretário Municipal de Obras de São Joaquim de

Bicas; Vereador Cordovil Neves de Souza, da Câmara Municipal de Betim; Vereador

Micharlis Stânio da Fonseca, da Câmara Municipal de Igarapé; Rogicélio Pinto

Rodrigues, Delegado Regional em Passos; Paulo Queiroz Ferreira, Delegado de

Polícia de Alpinópolis; Aécio Pinto Rodrigues, Presidente do Consep de São Joaquim

de Bicas, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra à Deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Tenente Lúcio e Rômulo Veneroso (3) em

que solicitam sejam ouvidos na reunião os Srs. Paulo Queiroz Ferreira, Delegado de

Polícia de Alpinópolis, Rogicélio Gomes de Castro, Delegado Regional de Passos, e

Aécio Pinto Rodrigues, Presidente do Consep de São Joaquim de Bicas; sejam

ouvidos Delegados da Polícia Civil, para esclarecimentos; seja encaminhado aos

Juízes da 1ª e da 2ª Varas Criminais da Comarca de Lavras, bem como aos
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Promotores dessas Varas, ofício informando que os convites para a participação

desses órgãos na audiência pública da Comissão no Município de Lavras foram

enviados, respectivamente, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e

ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Sebastião Costa - Lafayette de Andrada.

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/7/2010

Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e registra a presença

dos Srs. Geraldo de Morais Júnior, Corregedor-Geral da Polícia Civil; Antônio Gama

Júnior, Subcorregedor da Polícia Civil; Luiz Fernando da Silva Leitão, Delegado Adido

à Corregedoria; Alexandre França Campbell Penna, Subcorregedor da Polícia Civil;

Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia; Hamilton Mitre, Superintendente de Segurança

Prisional, representando Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Estado de

Defesa Social; e Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos

Humanos e de Apoio Comunitário. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os convidados supracitados, que tomam assento à mesa para

discutirem, em audiência pública, denúncias de envolvimento do Grupo Especial de

Resposta com grupos de extermínio da Região Metropolitana. O Deputado Durval

Ângelo, como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
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nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2010

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 236 e 309/2007, 3.004, 3.056 e 3.855/2009 (Deputado

Dimas Fabiano); 3.727, 3.858/2009, 4.144 e 4.531/2010 (Deputado Luiz Humberto

Carneiro). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 236 e 309/2007, 3.004, 3.056,

3.855, 3.858/2009 e 4.144/2010. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.727/2009 e

4.531/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, desconvoca os membros da Comissão para as reuniões

extraordinárias de logo mais às 20h30m e de amanhã às 9h30min, convoca-os para a

reunião ordinária de amanhã, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Lafayette de Andrada.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2010

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e os

Deputados Durval Ângelo e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência

pública, as dificuldades enfrentadas pelos egressos do sistema penal, especialmente

em relação à reinserção no mercado de trabalho, com a análise de caso envolvendo

a empresa MGS, a qual se recusou a dar posse a candidato (ex-detento) aprovado

em concurso público. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Saulo Rodrigues de Morais, Coordenador do Programa de

Reintegração Social dos Egressos do Sistema Prisional, representando o Sr. Moacyr

Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social; Adilson Geraldo Rocha,

Presidente da Comissão de Direito Penitenciário da Ordem dos Advogados do Brasil -

OAB - Seção Minas Gerais, representando o Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves,

Presidente da OAB-MG; Emílcio José Lacerda Vilaça, Presidente do Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; Jefferson Calixto de Oliveira, Assessor

Jurídico da Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS -, representando o Sr.

Antônio Alberto Moreira de Castro, Presidente da MGS; e Henrique Oliveira Carvalho,

Especialista em Políticas Públicas de Gestão Governamental da Seds, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Durval Ângelo (11) em que solicita: seja

encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
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manifestação de aplauso e apoio ao projeto No Fundo, Justiça, destinado a captar

recursos para o Fundo da Infância e Adolescência; seja encaminhado ao Presidente

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de providências para adotar

a justiça restaurativa nas escolas públicas do Estado; seja encaminhado à Defensoria

Pública do Estado pedido de providências para que sejam designados defensores

públicos a fim de prestarem atendimento jurídico à cadeia pública do Município de

Três Corações; seja encaminhado ao Secretário de Educação pedido de providências

para implantar, no Estado, a escola pública em tempo integral, destinada a crianças

de 0 a 6 anos; seja encaminhada aos Deputados Federais e aos Senadores

manifestação de apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 134/2009, que institui o

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase -, regulamenta a execução

das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional e

dá outras providências, em trâmite no Congresso Nacional, e a outras proposições

relacionadas a esse assunto; seja encaminhado ao Secretário de Educação pedido

de providências para que o disposto no art. 6º da Lei Estadual nº 12.781, de 1998,

que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em escolas públicas, assegurando a

gratuidade dos uniformes na rede pública, seja observado; sejam encaminhados ao

Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais cópia das notas taquigráficas da 43ª

Reunião Extraordinária e pedido de providências para agilizar a conclusão do

inquérito instaurado para apurar o homicídio de Paulo César Ferreira e Marildo Dias,

que teriam sido presos por integrantes do Grupo de Resposta Especial - GRE -; seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de

informações sobre os critérios utilizados na escolha dos policiais que integram o

GRE, grupo de elite da Polícia Civil; seja encaminhada a Adilson Rocha, Presidente

da Comissão de Direito Penitenciário da OAB-MG, cópia das notas taquigráficas da

41ª Reunião Extraordinária; sejam encaminhados à Corregedoria-Geral da Polícia

Civil cópias das notas taquigráficas da 43ª Reunião Extraordinária e pedido de

providências para instaurar inquérito destinado a apurar denúncias sobre a cobrança

do curso de treinamento de integrantes do GRE, sobre os turnos de contratação e

sobre a destinação do pagamento; e sejam encaminhados ao Coordenador do CAO -

Direitos Humanos, ao Coordenador do CAO-Saúde e ao Sr. Virgílio de Mattos,
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professor universitário, cópia das notas desta reunião e pedido de providências em

relação a denúncia apresentada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

61/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar nº 61/2010, de autoria do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2º turno, com as Emendas nos 1

e 2 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Estão em tramitação nesta Casa os Projetos de Lei Complementar nos 61 e

62/2010. Aprovados em 2º turno e em análise nesta Comissão, ambos trazem

alterações ao § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 81, de 2004, sendo que uma é

incompatível com a outra. Como a modificação apresentada pelo PLC 61 (por meio

da Emenda nº 1, de 2º turno) foi aprovada posteriormente, ela deve prevalecer sobre

a contida no PLC 62. Para preservar a lógica interna das proposições e a coerência

do ordenamento, esta Comissão optou, entretanto, por inscrever no texto do PLC 62

o comando aprovado no PLC 61, considerando que o PLC 62 tem por objeto precípuo

alterar a Lei Complementar nº 81, de 2004, enquanto o PLC 61 versa sobre assunto

completamente diverso (o estatuto dos policiais militares).

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2010
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Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso V do “caput” do art. 5º da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º – (...)

V – possuir nível superior de escolaridade para ingresso na Polícia Militar e nível

médio de escolaridade ou equivalente para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar.”.

Art. 2º – O art. 6º da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º – Os candidatos aos cargos do Quadro de Oficiais de Saúde devem possuir

graduação em nível superior em área compatível com a função a ser exercida.”.

Art. 3º – Ficam acrescentados à Lei nº 5.301, de 1969, os seguintes arts. 6º-A, 6º-B,

6º-C e 6º-D:

“Art. 6º-A – Para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM – é

exigido o título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido pelo

sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, sendo o respectivo

concurso público realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil,

sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 13.

Art. 6º-B – Para ingresso nos Quadros de Praças e de Praças Especialistas da

Polícia Militar é exigido o nível superior de escolaridade, obtido em curso realizado

em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou do

Distrito Federal, em área de concentração definida em edital, sem prejuízo do

disposto no § 4º do art. 13.

Art. 6º-C – Para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar é

exigida a aprovação no curso de formação de oficiais, em nível superior de

graduação, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais,

sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 13.

Art. 6º-D – Para ingresso nos Quadros de Praças e de Praças Especialistas do

Corpo de Bombeiros Militar é exigida a aprovação em curso de formação promovido

pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, sem prejuízo do

disposto no § 4º do art. 13.”.
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Art. 4º – Os §§ 2º e 4º do art. 13 da Lei nº 5.301, de 1969, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

§ 2º – O ingresso no Quadro previsto no inciso I do § 1º dar-se-á no posto inicial da

carreira, após a aprovação em curso de formação de oficiais específico, definido pela

instituição militar, e o cumprimento do período de estágio na graduação de Aspirante-

a-Oficial.

(...)

§ 4º – O ingresso nos Quadros previstos nos incisos III e IV do § 1º dar-se-á na

graduação de Soldado de 2ª Classe, mediante realização de curso de formação

específico, definido pela instituição militar.”.

Art. 5º – O art. 26 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte §

2º, ficando o seu parágrafo único transformado em § 1º:

“Art. 26 – (...)

§ 2º – O gozo do direito a que se refere o inciso IX do “caput” não prejudicará o

desenvolvimento da militar na carreira.”.

Art. 6º – Nos cinco anos a partir da publicação desta lei complementar,

concomitantemente com o previsto no art. 6º-B da Lei nº 5.301, de 1969, admitir-se-á

o nível médio de escolaridade como requisito para ingresso nos Quadros de Praças e

de Praças Especialistas da Polícia Militar, submetendo-se o candidato aprovado em

concurso público a aprovação em curso de formação de nível superior promovido

pela instituição.

Parágrafo único – O período de transição de cinco anos poderá ser prorrogado por

período equivalente por ato do Governador do Estado.

Art. 7º – Não se aplicam aos candidatos inscritos em concurso público em

andamento na data de publicação desta lei complementar os requisitos nela

introduzidos para o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 8º – O disposto nesta lei complementar não implica supressão, alteração ou

acréscimo das competências constitucionalmente previstas para os órgãos de que

trata o art. 136 da Constituição do Estado.

Art. 9º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 15 de julho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

62/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar nº 62/2010, de autoria do Governador do Estado,

que altera a redação do art. 6º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e dá

outras providências, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Estão em tramitação nesta Casa os Projetos de Lei Complementar nos 61 e

62/2010. Aprovados em 2º turno, ambos trazem alterações ao § 4º do art. 3º da Lei

Complementar nº 81, de 2004, sendo uma incompatível com a outra. Considerando

que a modificação sugerida pelo PLC 61 foi aprovada posteriormente e, assim,

prevalece sobre a versão do vencido do PLC 62, esta Comissão, para evitar o conflito

jurídico e manter a coerência entre as proposições, optou por incluir no art. 1º desta

redação final a forma aprovada no 2º turno de votação do Projeto de Lei

Complementar nº 61/2010, rigorosamente de acordo com a vontade do Plenário.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2010

Altera a Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras

do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 4º – Os cargos de chefia nos setores jurídicos dos órgãos a que se referem os
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incisos I a III do ‘caput’ deste artigo serão exercidos por Procurador do Estado,

privativamente, no caso do inciso I, e preferencialmente, nos casos dos incisos II e

III.”.

Art. 2º – O art. 6º da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 6º – É vedado ao servidor a que se refere o art. 5º desta lei o exercício da

advocacia contra o Estado de Minas Gerais e contra as entidades de sua

administração indireta.”.

Art. 3º – O § 2º do art. 30-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, fica acrescido do

seguinte inciso III:

“Art. 30-A – (...)

§ 2º – (...)

III – em Município localizado na área de competência da mesma Advocacia

Regional do Estado.”.

Art. 4º – Ficam revogados:

I – o art. 21 da Lei Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004;

II – o inciso I do art. 28 e o art. 31 da Lei Complementar nº 81, de 2004;

III – o art. 11 da Lei Complementar nº 96, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 5º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

Sala das Comissões, 15 de julho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.136 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.136/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma

do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.136/2010

Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a alien ar, por meio de venda, imóvel

com área de 2.400m² (dois mil e quatrocentos metros quadrados), e respectiva

benfeitoria, situado no local denominado Vargem Alegre, no Município de Jequeri,

registrado sob o n° R-7-296, a fls. 579 do Livro 2,  no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Jequeri.

Parágrafo único – Os recursos provenientes da alienação de que trata o “caput”

serão creditados na conta Alienação de Bens e classificados como Receita de

Capital, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar federal no 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 2° – A venda de que trata esta lei será preced ida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de

Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.143 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.143/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

Universidade do Estado de Minas Gerais a doar, com encargo, à Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.143/2010

Autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – a doar parte do

imóvel a que se refere o art. 2° da Lei n° 15.024, de 15 de janeiro de 2004, à

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig – e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica a Universidade do Estado de Minas Ge rais – Uemg – autorizada a

doar parte do imóvel a que se refere o art. 2° da L ei n° 15.024, de 15 de janeiro de

2004, correspondente à área de 10.000m² (dez mil metros quadrados) descrita no

Anexo desta lei, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –

Fapemig.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção da sede da Fapemig, que contará com um centro de convenções

destinado ao uso compartilhado com a Uemg.

Art. 2° – Em contrapartida à doação de que trata o art. 1°, a Fapemig construirá, na

área remanescente de 90.000m2 (noventa mil metros quadrados), de propriedade da

Uemg, prédio para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão

da Escola de Música da universidade, a respectiva via de acesso e a infraestrutura

pertinente.

Parágrafo único – As benfeitorias a que se refere o “caput” deste artigo integrarão o

patrimônio da Uemg e serão de uso exclusivo da universidade.

Art. 3° – A área a que se refere o art. 1° reverter á ao patrimônio da Uemg:

I – se, findo o prazo de dez anos contados da data de publicação desta lei, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°;

II – se, no prazo de dois anos contados da data de publicação desta lei, não tiver

sido cumprida a contrapartida de que trata o art. 2°;

III – em caso de extinção da Fapemig.

Art. 4° – Fica concedido à Uemg prazo de dez anos c ontados da data de publicação

desta lei para o cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do art. 2° da

Lei n° 15.024, de 2004, ressalvada a área de que tr ata o art. 1° desta lei.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 15 de julho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de

Andrada.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: parte do ponto P1

(N=7801008m e E=613621m) até o ponto P2 (N=7800922m e E=613540m) na

extensão de 117,59m (cento e dezessete vírgula cinquenta e nove metros); do P2 ao

P3 (N=7800919m e E=613533m) na extensão de 8,35m (oito vírgula trinta e cinco

metros); do P3 ao P4 (N=7800918m e E=613520m) na extensão de 12,21m (doze

vírgula vinte e um metros); do P4 ao P5 (N=7800921m e E=613508m) na extensão de

12,21m (doze vírgula vinte e um metros); do P5 ao P6 (N=7800926m e E=613497m)

na extensão de 12,54m (doze vírgula cinquenta e quatro metros); do P6 ao P7

(N=7800934m e E=613488m) na extensão de 12,54m (doze vírgula cinquenta e

quatro metros); do P7 ao P8 (N=7800944m e E=613479m) na extensão de 13,08m

(treze vírgula zero oito metros); do P8 ao P9 (N=7800954m e E=613470m) na

extensão de 13,06m (treze vírgula zero seis metros); do P9 ao P10 (N=7801004m e

E=613517m) na extensão de 69,36m (sessenta e nove vírgula trinta e seis metros);

do P10 ao P11 (N=7801038m e E=613560m) na extensão de 53,90m (cinquenta e

três vírgula noventa metros); do P11 ao P12 (N=7801042m e E=613569m) na

extensão de 10,54m (dez vírgula cinquenta e quatro metros); do P12 ao P13

(N=7801044m e E=613581m) na extensão de 12,66m (doze vírgula sessenta e seis

metros); do P13 ao P14 (N=7801043m e E=613593m) na extensão de 12,12m (doze

vírgula doze metros); do P14 ao P15 (N=7801036m e E=613607m) na extensão de

15,02m (quinze vírgula zero dois metros); do P15 ao P16 (N=7801019m e

E=613619m) na extensão de 21,12m (vinte e um vírgula doze metros); do P16 ao

P17 (N=7801012m e E=613620m) na extensão de 6,72m (seis vírgula setenta e dois

metros) e, finalmente, do P17 ao P1 na extensão de 4,35m (quatro vírgula trinta e

cinco metros), fechando o polígono, com área de 10.000m2 (dez mil metros

quadrados) e perímetro de 407,88m (quatrocentos e sete vírgula oitenta e oito

metros), sendo identificado pelas seguintes confrontações: do P1 ao P9, divisa com
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terreno da Uemg; do P9 ao P11, lindeiro à Avenida José Cândido da Silveira; do P11

ao P15, lindeiro à alça de acesso à Rua Sete; do P15 ao P1, lindeiro à Rua Sete.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.576 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.576/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro

de 2011 e dá outras providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas nos

18, 19, 22, 23, 30, 31, 32, 34, 84 e 113 a 120 e com as Subemendas n° 1 às

Emendas nos 15, 24, 25, 33, 75 e 81.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.576/2010

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício

financeiro de 2011 e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1° – Ficam estabelecidas, em cumprimento ao di sposto no art. 155 da

Constituição do Estado e na Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000,

as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011, que compreendem:

I – as prioridades e metas da administração pública estadual;

II – as diretrizes gerais para o Orçamento;

III – as disposições sobre alterações na legislação tributária e tributário-

administrativa;

IV – a política de aplicação da agência financeira oficial;

V – as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;

VI – as disposições finais.

CAPÍTULO II
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DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2° – As prioridades e metas da administração p ública estadual para o exercício

de 2011, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do

Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento

fiscal, correspondem, para o Poder Executivo, às metas relativas ao exercício de

2011 definidas para os programas estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008-2011 e, para a Defensoria Pública, o Ministério

Público, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG – e os Poderes

Legislativo e Judiciário, às metas consignadas nos respectivos programas finalísticos

do mesmo plano.

§ 1° – Os orçamentos serão elaborados em consonânci a com as prioridades e

metas a que se refere o “caput”, adequadas à revisão do PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011.

§ 2° – As prioridades e metas a que se refere o “ca put” terão precedência na

alocação de recursos na lei orçamentária de 2011 e em sua execução, não se

constituindo, todavia, em limite para programação da despesa.

Art. 3° – A elaboração do projeto de lei orçamentár ia de 2011 e a execução da

respectiva lei deverão considerar a obtenção do superávit primário, conforme

discriminado no Anexo I – Metas Fiscais desta lei.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4° – A lei orçamentária para o exercício de 20 11, que compreende o Orçamento

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos na revisão

anual do PPAG 2008-2011 e nesta lei, observadas as normas da Lei federal n° 4.320,

de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar federal n° 101, de 2000.

Parágrafo único – Na elaboração do Orçamento, o Estado deverá contemplar, entre

outros:

I – o incentivo financeiro ao desporto de rendimento;
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II – a integração rodoviária entre os Municípios e seus distritos;

III – a promoção da produção cultural e artística no interior do Estado;

IV – a atuação integrada em espaços definidos de concentração de pobreza;

V – a ampliação do sistema prisional conveniado;

VI – o fortalecimento da segurança pública;

VII – o suporte social e a atenção ao dependente químico;

VIII – a promoção do saneamento básico e a consolidação do sistema estadual de

gerenciamento de recursos hídricos.

Art. 5° – O Orçamento Fiscal compreenderá a program ação dos Poderes do

Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de

seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Art. 6° – Os valores das receitas e das despesas co ntidos na lei orçamentária anual

e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art. 7° – As propostas parciais dos órgãos e entida des dos Poderes Legislativo,

Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por meio do Módulo de Elaboração da Proposta Orçamentária do Sistema

Orçamentário – Sisor –, até o dia 6 de agosto de 2010, para fins de consolidação do

projeto de lei orçamentária para o exercício de 2011, observadas as disposições

desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo tornará disponível para os demais Poderes,

para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 3 de

julho de 2010, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2011,

inclusive da receita corrente líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8° – Acompanharão a proposta orçamentária, alé m dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

I – demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;

II – demonstrativo da receita corrente líquida;

III – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no

desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da Constituição do

Estado;
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IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para

fins do disposto no § 1° do art. 158 da Constituiçã o do Estado;

V – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de

saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República n° 29, de 13 de

setembro de 2000;

VI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e fomento à

pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado n° 17, de 20 de

dezembro de 1995;

VII – demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2011, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito, a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;

VIII – demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em

obras previstos para 2011, especificados por Município, no qual conste o estágio em

que as obras se encontram;

IX – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar federal n° 101, de 2000;

X – demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, discriminado por gênero;

XI – demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,

tributária e creditícia;

XII – demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado, desdobrada em

categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII – demonstrativo regionalizado, em valores nominais e percentuais, das

despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária

e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2009 e 2010 e à previsão para o

exercício de 2011;

XIV – demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada
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– Ugeprevi –, instituída pela Lei Complementar n° 1 00, de 5 de novembro de 2007;

XV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na educação básica, nos

termos do art. 212 da Constituição da República e do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT – da mesma Constituição, com a redação dada

pela Emenda Constitucional n° 53, de 19 de dezembro  de 2006;

XVI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente na

execução da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável,

conforme o disposto na Lei n° 15.982, de 19 de jane iro de 2006;

XVII – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para a criança e o adolescente;

XVIII – demonstrativo da previsão das despesas de natureza indenizatória a serem

pagas nos exercícios de 2010 e 2011, especialmente aquelas referentes ao prêmio

de produtividade;

XIX – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social dos

Municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do Índice Mineiro

de Responsabilidade Social – IMRS –, nos termos do disposto nos arts. 4° e 5° da Lei

n° 14.172, de 15 de janeiro de 2002;

XX – demonstrativo dos programas financiados com recursos da União,

identificando a receita prevista e a realizada no exercício de 2010 e a receita prevista

para o exercício de 2011.

§ 1° – Para fins do disposto no inciso V, considera m-se ações e serviços públicos

de saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição

da República e 190 da Constituição do Estado.

§ 2° – Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art. 9° – Os recursos previstos no inciso II do § 2 ° do art. 198 da Constituição da

República deverão ser aplicados integralmente no exercício financeiro de 2011,

sendo apurados pela soma das despesas que forem devidamente empenhadas nos

termos do art. 63 da Lei federal n° 4.320, de 1964,  e das despesas decorrentes das

ações e serviços públicos de saúde realizados por entidades não integrantes do

Orçamento Fiscal.
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Art. 10 – A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão novos

projetos de investimento em obras da administração pública estadual se:

I – as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes para o

atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II – as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2008-2011 e sua revisão anual

e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único – Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até

30 de junho de 2010, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo

total estimado.

Art. 11 – É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para lastro de

contrapartida a empréstimos contratados, bem como para pagamento de

amortização, juros e outros encargos.

Art. 12 – A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e

operações de crédito previstos para o exercício de 2011, no âmbito do Poder

Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a cargo da

Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis pela

execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos a

serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo único – A liberação das cotas orçamentárias para a execução de

convênios somente poderá ser processada após o efetivo ingresso dos recursos

financeiros.

Art. 13 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na

forma e com o detalhamento constantes na lei orçamentária anual e encaminhados

pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa.

Art. 14 – A lei orçamentária conterá reserva de contingência, constituída

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a, no mínimo, 1% (um

por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para a

abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e

outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 15 – Para atender ao disposto no inciso II do § 1° do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,



____________________________________________________________________________
948

a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar federal n° 101, de 2000.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 16 – O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Identificador de Programa Governamental;

X – Fonte de Recurso;

XI – Identificador de Procedência e Uso.

§ 1° – Os conceitos de função, subfunção, programa,  projeto, atividade e operação

especial são aqueles dispostos na Portaria n° 42 do  Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999.

§ 2° – Os conceitos e códigos de categoria econômic a, grupo de despesa e

modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal n° 163, de 4

de maio de 2001, e em suas alterações.

§ 3° – O identificador de programa governamental se rá utilizado para a

discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Art. 17 – A modalidade de aplicação e o identificador de procedência e uso

aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados

no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais – Siafi-
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MG –, nos termos de regulamento, para atender às necessidades da execução.

Parágrafo único – As modificações a que se refere o “caput” também poderão

ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei

orçamentária.

Art. 18 – Os créditos suplementares e especiais serão abertos conforme

detalhamento constante no art. 16 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 29,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1° – A inclusão de grupos de despesa, de fontes d e recursos e de identificador de

procedência e uso em projetos, atividades ou operações especiais será feita por meio

de abertura de crédito suplementar.

§ 2° – O processamento dos créditos adicionais de ó rgão, entidade ou Poder do

Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de

Planejamento – Sigplan –, nos termos da Lei n° 17.3 47, de 16 de janeiro de 2008, e

respectivos atos complementares.

§ 3° – Acompanhará o projeto de lei relativo a créd ito adicional exposição de

motivos circunstanciada que o justifique e que indique as consequências do

cancelamento de dotações proposto sobre a execução de atividades, projetos,

operações especiais e respectivas metas.

Art. 19 – O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar,

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na

Lei Orçamentária de 2011 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção,

transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e

entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Subseção II

Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 20 – Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do

Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e as despesas de capital serão

fixadas conforme especificado a seguir:

I – o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a

Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que

trata o § 2° do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante



____________________________________________________________________________
950

global da lei orçamentária de 2010 destinado a esses Poderes e órgãos;

II – o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela

Junta de Programação Orçamentária e Financeira – JPOF – e terá como parâmetro a

lei orçamentária de 2010.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do “caput” as

despesas decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros,

encargos e amortização da dívida.

Art. 21 – As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG

terão como limite, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a

folha de pagamento do mês de abril de 2010, excluídas despesas sazonais e

extraordinárias, projetada para o exercício de 2011, considerando a revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22

da Lei Complementar federal n° 101, de 2000.

§ 1° – Serão consideradas contratos de terceirizaçã o de mão de obra, para efeito

do disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar federal n° 101, de 2000, as

despesas provenientes de contratação de pessoal para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal de órgão ou entidade, sendo tais despesas contabilizadas como Outras

Despesas de Pessoal.

§ 2° – Serviço de consultoria somente será contrata do para a execução de

atividade que comprovadamente não possa ser desempenhada por servidores ou

empregados da administração estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na

página oficial do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a

autorização da contratação, na qual constará, necessariamente, o quantitativo médio

de consultores, o custo total dos serviços, a especificação dos serviços e o prazo de

conclusão.

Art. 22 – Para a fixação da despesa financiada com recursos provenientes de

receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I – a retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos termos da Lei
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federal n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, compon ham a base de cálculo para o

pagamento da dívida do Estado com a União;

II – a retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos da Lei

federal n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, compon ham a base para a apuração

das contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –

Pasep.

Parágrafo único – As despesas administrativas decorrentes da arrecadação de

taxas, as de receitas vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão

financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação, respeitado o disposto no

inciso III do art. 5° da Lei Complementar n° 91, de  19 de janeiro de 2006.

Art. 23 – As empresas estatais dependentes não poderão programar despesas de

investimento com recursos diretamente arrecadados quando suas despesas

correntes forem de responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1° – O disposto neste artigo poderá ser excepcion ado pela JPOF.

§ 2° – As empresas estatais dependentes que não int egrarem os dados da

execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão suas cotas orçamentárias

e financeiras disponibilizadas.

Subseção III

Das Transferências Voluntárias

Art. 24 – A celebração de convênio ou instrumento congênere para transferência de

recursos a entidades privadas sem fins lucrativos e sua programação na lei

orçamentária estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1° – As pessoas físicas ou jurídicas interessadas  em estabelecer convênios com a

administração pública estadual deverão estar devidamente habilitadas no Cadastro

Geral de Convenentes – Cagec –, instituído pelo Decreto n° 44.293, de 10 de maio de

2006.

§ 2° – É vedada a celebração e o aditamento de conv ênio ou instrumento

congênere com pessoa física ou jurídica que se apresentar em situação irregular,

bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG ou com pendências documentais no

Cagec.

§ 3° – Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o
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“caput” as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art. 25 – A transferência voluntária de recursos para Município, em virtude de

convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de estado de

calamidade pública ou de emergência decretado no Município e homologado pelo

Governador do Estado, fica condicionada à comprovação, por parte do Município

beneficiado, de:

I – atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1° do art. 25 da Lei

Complementar federal n° 101, de 2000;

II – instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua competência

previstos na Constituição da República.

§ 1° – A transferência de que trata o “caput” terá finalidade específica e estará

condicionada ao oferecimento de contrapartida, pelo Município beneficiado, não

inferior a:

I – 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos nas áreas de

atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – Adene – ou do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – e para os

Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – menor ou

igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo efetuado

pela Fundação João Pinheiro para o ano de 2000;

II – 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos no inciso I;

III – 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos

Municípios – FPM – seja superior ao valor do repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior.

§ 2° – A exigência de contrapartida, fixada no § 1° , não se aplica às transferências

destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e com saúde.

§ 3° – É vedada a transferência de recursos a Munic ípio em situação irregular,

bloqueado na tabela de credores do Siafi-MG.

§ 4° – A Auditoria-Geral do Estado manterá cadastro  atualizado relativo a

adimplência dos entes federativos para efeito de transferência voluntária do Estado.

Art. 26 – As entidades de direito privado que receberem transferências de recursos

públicos por meio de convênio, termo de parceria ou instrumento congênere ficam
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submetidas à fiscalização dos órgãos de controle do Estado.

Subseção IV

Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art. 27 – A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de sentenças

judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação específica da unidade

orçamentária responsável pelo débito.

§ 1° – Os órgãos e entidades integrantes do Orçamen to Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1° de j ulho de 2010, de acordo com o §

5° do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda

Constitucional n° 62, de 9 de dezembro de 2009, esp ecificando por grupo de

despesa:

I – o número do precatório;

II – o tipo de causa julgada;

III – a data de autuação do precatório;

IV – o nome do beneficiário;

V – o valor do precatório a ser pago.

§ 2° – Os órgãos e entidades, para registro de seus  precatórios judiciários na

proposta orçamentária de 2011, deverão assegurar-se da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§ 3° – Os recursos alocados para os fins previstos no “caput” não poderão ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 28 – As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome do Estado de Minas Gerais, para que

seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único – Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar informações aos

órgãos públicos quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos

precatórios.
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Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado

Art. 29 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o

Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto

e discriminará a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação por

função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial, indicando para

cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§ 1° – As empresas controladas pelo Estado publicar ão e manterão, nas suas

páginas oficiais na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o

mesmo detalhamento previsto no “caput”.

§ 2° – Para fins de simplificação da apresentação d as informações orçamentárias,

as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art. 30 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será acompanhado de quadros que demonstrem:

I – para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2011,

as fontes de recurso e sua aplicação;

II – para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das fontes de recurso e do

detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a

composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de

2010.

Art. 31 – No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o

ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei federal n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.

Parágrafo único – Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo

dos recursos provenientes das operações, os itens que não implicam entrada ou

saída de recursos.

Art. 32 – Conforme o disposto no art. 42 da Lei federal n° 4.320, de 1964, os
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créditos suplementares e especiais ao Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado serão abertos por decreto do Governador do Estado,

respeitados os limites estabelecidos na lei orçamentária anual.

Parágrafo único – As empresas controladas pelo Estado deverão encaminhar à

Seplag, nos termos de regulamento, a projeção de execução das despesas de

investimentos para o exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 29, tendo

em vista a elaboração de decretos de crédito adicional para encerramento do

exercício.

Seção IV

Das Vedações

Art. 33 – Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

I – sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II – pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública direta ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

III – entidades de previdência complementar ou congênere, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares federais n°s 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de

atendimento pré-escolar.

Seção V

Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 34 – As emendas ao projeto de lei orçamentária obedecerão ao disposto na

alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado, sendo vedada a

indicação de recursos provenientes da anulação das seguintes despesas:

I – dotações financiadas com recursos vinculados;

II – dotações referentes a contrapartida;

III – dotações referentes a obras em execução;

IV – dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;

V – dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –,

exceto quando a anulação comprovadamente não comprometer as obrigações

contratuais;
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VI – dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

VII – dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;

VIII – dotações referentes a encargos financeiros do Estado;

IX – dotações referentes a programas estruturadores constantes no programa

Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado – Geraes –, exceto quando se

tratar de remanejamento de recursos entre os programas ou no âmbito de cada um

deles;

X – dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do “caput”.

Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 35 – O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato próprio, até trinta

dias após a publicação da lei orçamentária de 2011, cronograma anual de

desembolso, por órgão, nos termos do art. 8° da Lei  Complementar federal n° 101, de

2000.

Parágrafo único – Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais e com

precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do TCEMG e da Defensoria

Pública terão como referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do

Estado, na forma de duodécimos.

Art. 36 – Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias

e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário, o Poder

Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia

do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2°

do art. 155 da Constituição do Estado o montante que caberá a cada um dos

Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1° – O valor da limitação que caberá a cada órgão  será definido pela comissão

permanente de que trata o § 2° do art. 155 da Const ituição do Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.
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§ 2° – A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na

lei orçamentária de 2011, excluídas:

I – as vinculações constitucionais e legais;

II – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

III – as despesas com pessoal e encargos sociais;

IV – as despesas com juros e encargos da dívida;

V – as despesas com amortização da dívida;

VI – as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;

VII – as despesas com o Pasep.

§ 3° – Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executi vo, o Ministério Público, a

Defensoria Pública e o TCEMG publicarão, no prazo de sete dias contados do

recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis

para empenho e movimentação financeira.

Art. 37 – Na execução orçamentária não haverá contingenciamento de recursos

destinados:

I – às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II – ao Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –;

III – aos programas de segurança pública;

IV – às ações oriundas de emendas populares.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 38 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de

toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I – o projeto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – o projeto e a Lei Orçamentária Anual;

III – a programação e a execução bimestrais das metas físicas do PPAG;

IV – a execução orçamentária com o detalhamento por função, subfunção,

programa e ações, quadrimestralmente e de forma acumulada, assim como as

demais informações determinadas pela Lei Complementar federal n° 131, de 27 de
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maio de 2009;

V – o relatório quadrimestral da arrecadação mensal realizada, até o mês anterior,

das receitas administradas;

VI – o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de

saída de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o

convenente, o objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de

recursos;

VII – a cópia dos originais dos contratos vigentes de dívida pública e, quando for o

caso, sua tradução;

VIII – a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos relatórios de avaliação do

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, celebrado entre

o Estado de Minas Gerais e a União.

§ 1° – Em observância ao princípio da economicidade , o Poder Executivo poderá, a

seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da lei orçamentária anual na

internet, na página oficial da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG –,

que deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta dos

interessados.

§ 2° – Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que

os anexos da lei orçamentária anual foram publicados na forma prevista no § 1°.

§ 3° – Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a

qualquer cidadão o acesso irrestrito e gratuito à versão “on-line” dos últimos doze

meses do diário oficial do Estado.

Art. 39 – O Poder Executivo, nos meses de maio, setembro e fevereiro, apresentará

à Assembleia Legislativa, em audiência pública na Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, relatório circunstanciado da execução orçamentária do

Estado.

Parágrafo único – Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, a Secretaria de

Estado de Fazenda – SEF – enviará técnicos para prestar informações e esclarecer

as dúvidas dos Deputados com relação à execução orçamentária.

Art. 40 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página oficial na internet, para
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acesso de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de

tomadas ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da

administração pública estadual.

Art. 41 – Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do “caput” do art. 4° e

no § 3° do art. 50 da Lei Complementar federal n° 1 01, de 2000, a alocação dos

recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como sua respectiva

execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a

avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1° – Para fins de acompanhamento e controle de cu stos, o pagamento dos bens e

serviços contratados diretamente pelos órgãos e entidades do Poder Executivo

dependerá de prévio registro dos respectivos contratos no Sistema Integrado de

Administração de Materiais e Serviços – Siad –, de acordo com a legislação em vigor,

ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2° – O acompanhamento dos programas financiados c om recursos do Orçamento

Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do

gasto público do Sigplan.

§ 3° – As diretrizes e metas de longo prazo de cont role de custos, qualidade e

produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI – e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico

do PPAG 2008-2011.

Art. 42 – Será assegurado aos membros da Assembleia Legislativa o acesso ao

Siafi-MG e ao Sigplan para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários

a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 43 – O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, a cada bimestre,

base de dados com todos os campos do módulo de monitoramento do Sigplan

referentes aos programas e ações do PPAG.

Art. 44 – O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, por meio eletrônico,

anualmente, relatório sobre o quantitativo de pagamentos realizados na

administração direta e indireta, bem como os valores globais por órgão e entidade.
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Parágrafo único – Sempre que houver reajuste nos valores correspondentes aos

pagamentos a que se refere o “caput”, o Poder Executivo enviará à Assembléia

Legislativa o relatório atualizado.

Art. 45 – A SEF enviará à Assembleia Legislativa, por meio eletrônico, relatório

referente ao mês imediatamente anterior, contendo as seguintes informações:

I – arrecadação do ICMS discriminada de acordo com a Classificação Nacional de

Atividades Econômicas – CNAE – e, ainda, por Município;

II – arrecadação do ICMS discriminada de acordo com a CNAE e, ainda, por tipo de

contribuinte (microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno

porte, empresa de médio ou grande porte, produtor rural inscrito no Cadastro de

Produtor Rural Pessoa Física, produtor rural inscrito no Cadastro de Contribuintes do

ICMS e outros), informando também o número total de contribuintes por tipo;

III – arrecadação do ICMS discriminada por regime de recolhimento (débito e

crédito, Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional – e

outros);

IV – arrecadação do ICMS por meio do regime de substituição tributária,

discriminada por setor econômico;

V – montante da dívida ativa, discriminada entre tributária e não tributária, sendo,

no caso da tributária, discriminada por tipo de tributo, indicando-se, ainda, o valor

relativo ao principal, aos juros e às multas.

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, considera-se empresa de médio ou

grande porte a empresa que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior ao

valor auferido por empresa de pequeno porte, conforme definição estabelecida pela

Lei Complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 46 – O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa projetos de lei sobre

matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente,

com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
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ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado Federal ou

decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

I – o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos comandos de lei

complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II – o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos – ITCD –, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III – o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, visando,

principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas e das hipóteses de

incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a

modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV – a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exequível a sua

cobrança;

V – as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de

incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação

com os custos dos respectivos serviços;

VI – a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações

legais, daqueles já instituídos;

VII – o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável à

microempresa, ao agricultor familiar, à empresa de pequeno porte e às cooperativas;

VIII – o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos

processos tributário-administrativos, visando à sua racionalização, simplificação e

agilização;

IX – a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de

infração da legislação tributária;

X – o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

XI – o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio

da completa revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a

modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a

eficácia na prestação de serviços.

§ 1° – Poderão ser instituídos polos de desenvolvim ento regionais ou setoriais,
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mediante alterações na legislação tributária, observadas as vocações econômicas de

cada região.

§ 2° – Nas propostas de alteração da legislação tri butária deverá constar

demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que discriminará a previsão de

receita do tributo e o respectivo percentual de aumento ou de renúncia de receita.

CAPÍTULO V

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art. 47 – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – é uma

instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente

em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de

oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§ 1° – O BDMG fomentará projetos e programas de des envolvimento social e

regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de

acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes e políticas

definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2° – O BDMG observará em suas ações as determinaç ões legais e normativas

referentes aos fundos estaduais dos quais é gestor ou agente financeiro, as dos

demais fornecedores de recursos, as instruções aplicáveis do sistema financeiro

nacional e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3° – Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade

aos médios, pequenos e microempreendedores, aos pequenos produtores rurais, aos

agricultores familiares, às cooperativas e às associações de produção ou

comercialização, às comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades

indígenas, bem como ao desenvolvimento institucional e à melhoria da infraestrutura

dos Municípios.

§ 4° – O BDMG observará, nos financiamentos concedi dos com recursos próprios

ou por ele administrados, as políticas de inclusão social, de redução das

desigualdades regionais, de geração de emprego e renda, de fortalecimento da

economia popular solidária, de sustentabilidade ambiental, de ampliação e melhoria

da infraestrutura e de crescimento, modernização e ampliação da competitividade do

parque produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços, do turismo e do
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agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico,

aos programas de irrigação, às atividades de silvicultura e à agricultura urbana.

§ 5° – O BDMG observará, nos financiamentos concedi dos, a preservação do valor

financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de

análise e concessão do crédito.

§ 6° – O BDMG observará, em suas ações:

I – a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;

II – o disposto no art. 4°-B da Lei n° 14.128, de 1 9 de dezembro de 2001.

§ 7° – O BDMG fomentará o desenvolvimento da silvic ultura de espécies nativas,

nas linhas de pesquisa, desenvolvimento e produção.

Art. 48 – Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do a rt. 15 da Lei Complementar n° 91,

de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre

fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único – As transferências a que se refere o “caput” serão consignadas na

lei orçamentária, podendo ser nela incluídas por meio da abertura de créditos

adicionais.

Art. 49 – Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de metas de

aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2011, assim como a

demonstração dos valores executados nos dois últimos exercícios, incluindo os

fundos estaduais dos quais o Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1° – O plano de metas, assim como os demonstrativ os de execução a que se

refere o “caput”, discriminarão:

I – as fontes dos recursos;

II – os recursos efetivamente concedidos ou previstos para serem concedidos a

título de financiamento no exercício de 2010;

III – o porte dos tomadores de financiamento;

IV – a distribuição regional e setorial das aplicações.

§ 2° – O BDMG elaborará e manterá atualizados em su a página oficial na internet

demonstrativos semestrais da execução do plano de metas de aplicação de recursos,

nos termos do § 1°.
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§ 3° – O BDMG demonstrará, em audiência pública sem estral perante a Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa, a

conformidade das aplicações dos seus recursos com a política estipulada nesta lei,

bem como a execução do plano de metas previsto neste artigo.

CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 50 – A administração da dívida pública estadual interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o

Tesouro Estadual.

Art. 51 – Na lei orçamentária para o exercício de 2011, as despesas com

amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à Assembleia Legislativa.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 52 – Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de

dezembro de 2010, a programação nele constante poderá ser executada para o

atendimento das seguintes despesas:

I – pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;

III – transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Municípios;

IV – serviço da dívida;

V – outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um

doze avos).

Art. 53 – A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize operações de

crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 54 – A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Art. 55 – O superávit financeiro apurado no exercício de 2011 relativo aos recursos

diretamente arrecadados – fonte 60 – dos órgãos e entidades do Poder Executivo

poderá ser revertido como recursos ordinários do Tesouro Estadual para o exercício
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de 2012 por meio de resolução conjunta da Seplag e da SEF.

Parágrafo único – A resolução a que se refere o “caput” não incidirá sobre

superávits financeiros de recursos:

I – provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde – SUS –;

II – provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social – Suas –;

III – destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –

Fapemig –;

IV – dos institutos de previdência;

V – dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.

Art. 56 – Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar federal n°

101, de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não

ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia

e de outros serviços e compras.

Art. 57 – Dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais – Fapemig –, correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da

receita corrente ordinária do Estado, nos termos do art. 212 da Constituição do

Estado, e por ela privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 25%

(vinte e cinco por cento) ao financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por

instituições estaduais.

Art. 58 – A oferta de merenda escolar nas escolas públicas adotará, de forma

prioritária, o sistema de compra direta de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de

produtos regionais da agricultura familiar, previstos na Lei federal n° 11.947, de 16 de

junho de 2009.

Art. 59 – Nas aquisições de bens e contratações de serviços no âmbito da

administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do

TCEMG, os editais de licitação, ou instrumento equivalente, especificarão requisitos

mínimos de sustentabilidade econômica, social e ambiental, observadas a legislação

e as práticas vigentes, sem prejuízo à natureza competitiva do procedimento.

Art. 60 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 15 de julho de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.641 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.641/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consol ida a Legislação Tributária do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma

do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.641/2010

Altera as Leis nos 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 18.550, de 3 de dezembro de

2009, 17.957, de 30 de dezembro de 2008, 13.449, de 10 de janeiro de 2000, e

16.318, de 11 de agosto de 2006, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso I do “caput” do art. 12 da Lei n ° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, fica acrescido das seguintes alíneas “h” e “i”:

“Art. 12 – (...)

I – (...)

h) 27% (vinte e sete por cento), nas operações com gasolina para fins carburantes;

i) 22% (vinte e dois por cento), nas operações com álcool para fins carburantes;”.

Art. 2° – O item 9 da Tabela F da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“9 – Combustíveis para aviação.”.

Art. 3° – O § 42 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 197 5, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 12 – (...)

§ 42 – Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
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previstos em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a carga tributária nas

saídas, em operação interna, de mercadoria de propriedade do cooperado ou

associado promovidas:

I – pela cooperativa ou associação instituída para cumprir as obrigações tributárias

em nome de seus filiados e detentora de inscrição coletiva no cadastro de

contribuintes do ICMS;

II – pelo cooperado ou associado com destino à cooperativa ou associação referida

no inciso I deste parágrafo.”.

Art. 4° – O art. 20-I da Lei n° 6.763, de 1975, fic a acrescido do seguinte § 8°:

“Art. 20-I – (...)

§ 8° – O disposto neste artigo aplica-se também ao produtor rural que fornecer

produtos derivados do leite a estabelecimento industrial ou a cooperativa de que faça

parte, hipótese em que a aplicação dos percentuais previstos nos incisos I a III do

“caput” levará em consideração a quantidade de leite utilizada na produção do

derivado, conforme proporção a ser estabelecida em regulamento.”.

Art. 5° – O “caput” do art. 3° da Lei n° 18.550, de  3 de dezembro de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – Ficam convalidadas, nos termos e condiçõ es previstos em regulamento,

em relação às operações realizadas até 31 de maio de 2010:”.

Art. 6° – O inciso II do art. 3° da Lei n° 17.957, de 30 de dezembro de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

II – instalar e efetivar a operacionalização de centro de distribuição de seus

produtos até 31 de agosto de 2010.”.

Art. 7° – O art. 4° da Lei n° 13.449, de 10 de jane iro de 2000, fica acrescido do

seguinte § 2°, passando o seu parágrafo único a § 1 °:

“Art. 4° – (...)

§ 2° – Para assegurar o cumprimento do inciso V do “caput” deste artigo, fica

concedido, nos termos e limites previstos em regime especial, crédito presumido ou

redução de base de cálculo:

I – às empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo signatárias de



____________________________________________________________________________
968

protocolo de intenções, relativamente ao ICMS devido nas operações com

mercadorias ou bens relacionados com suas atividades;

II – aos fornecedores das empresas referidas no inciso I deste parágrafo,

relativamente ao ICMS devido nas operações com bens do ativo permanente, em

operação interna a elas destinadas.”.

Art. 8° – O art. 1° da Lei n° 16.318, de 11 de agos to de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° – O Poder Executivo concederá desconto par a pagamento de crédito

tributário relativo ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação – ICMS –, inscrito em dívida ativa há pelo menos um ano antes do

requerimento de concessão, com o objetivo de estimular a realização de projetos

desportivos no Estado, nas condições especificadas em regulamento.”.

Art. 9° – Ficam convalidadas:

I – a aplicação do disposto no § 8° do art. 20-I da  Lei n° 6.763, de 1975, com a

redação dada por esta lei, no fornecimento de produtos derivados do leite, pelo

produtor rural, a estabelecimento industrial ou a cooperativa de que faça parte, até a

data de publicação desta lei;

II – a aplicação do diferimento nas entradas de mercadoria em decorrência de

importação direta do exterior, realizadas nos termos do item 41 da Parte 1 do Anexo II

do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 43 .080, de 13 de dezembro de

2002, por contribuinte detentor de regime especial, ocorridas até a data de publicação

desta lei, com o desembaraço aduaneiro e a liberação da mercadoria em outra

unidade da Federação, sem a autorização prévia prevista no subitem 41.10 da

mesma Parte;

III – a utilização do custo da mercadoria produzida como base de cálculo do ICMS

por requerente do regime especial de que trata o § 30 do art. 13 da Lei n° 6.763, de

1975, observado o seguinte:

a) a convalidação alcança as operações realizadas até a data de ciência do

deferimento do regime especial;

b) para fins de determinação do custo da mercadoria produzida será considerada a
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soma do custo da matéria-prima, do material secundário, da mão de obra e do

acondicionamento;

c) no caso de indeferimento do regime especial, o contribuinte deverá recolher a

diferença devida, com os acréscimos legais;

d) a convalidação não autoriza a compensação, restituição ou devolução do

imposto recolhido com base no disposto no art. 13, § 4°, “b”, da Lei n° 6.763, de 1975;

IV – a utilização, por contribuinte do imposto, de prazo de recolhimento do ICMS

diferente do prazo previsto na legislação que rege as operações interestaduais com

leite não acondicionado em embalagens próprias para consumo, desde que,

cumulativamente:

a) as operações relativas à circulação de mercadorias tenham sido realizadas após

1° de janeiro de 2009;

b) o interessado requeira a convalidação no prazo de 30 (trinta) dias contados da

data de publicação desta lei;

V – a concessão, até a data de publicação desta lei, de crédito presumido ou a

redução de base de cálculo às empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo

e seus fornecedores, conforme o disposto no § 2° do  art. 4° da Lei n° 13.449, de

2000, com a redação dada por esta lei.

Parágrafo único – A convalidação a que se refere o “caput” deste artigo não

configura homologação dos lançamentos efetuados, não alcança os demais

procedimentos adotados pelo contribuinte, nem o exime do cumprimento de

obrigação tributária, principal ou acessória.

Art. 10 – Fica revogado o inciso X do art. 32-A da Lei n° 6.763, de 1975.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, no

que diz respeito aos arts. 1° e 2°, a partir de 1° de janeiro de 2011.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de

Andrada.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/7/2010, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr. José Simões,

ocorrido em 10/7/2010, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento da Sra. Maria Augusta

de Carvalho, ocorrido em 10/7/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Aparecido Eli

Rosa, ocorrido em 6/7/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE JULHO DE 2010

ATAS

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Doutor Ronaldo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios e cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.788 a 4.794/2010 - Requerimentos nºs 6.519 a

6.547/2010 - Comunicações: Comunicação da Comissão de Cultura - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda;

deferimento; discurso do Deputado Irani Barbosa - Questões de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Célio Moreira - Dimas Fabiano - Djalma Diniz

- Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Rômulo

Veneroso - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)
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Ata

- O Deputado Doutor Ronaldo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Odair Cunha, 3º-Secretário da Câmara dos Deputados (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.025/2 010, do Deputado Duarte

Bechir, e 6.140/2010, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Gilson Dipp, Ministro Corregedor Nacional de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 5.825/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 6.013/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 6.204/2010, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.362/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.362/2010.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando informações

relativas ao Requerimento nº 6.204/2010, da Comissão de Saúde, e convidando para

a abertura dos trabalhos de revisão do PPAG e de elaboração do Orçamento anual

de 2011, a ser realizado em 19/11/2010 .

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, informando que os projetos

de lei que dispõem sobre a revisão de remunerações para 2011 são compatíveis com

os valores encaminhados no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo em

vista a previsão do aumento do PIB para 2010. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 4.590/2010, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.590/2010.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações



____________________________________________________________________________
973

relativas ao Requerimento n° 6.411/2010, da Comissã o de Política Agropecuária.

Do Sr. Nicolau Lupianhes Neto, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.913/2008, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Márcio André Keppler Fraga, Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho

Nacional de Justiça, prestando informações relativas a requerimento das Comissões

de Direitos Humanos e de Segurança Pública encaminhado pelo Ofício nº

1.381/2010/SGM.

Do Sr. Carlo Simi, Secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do

Trabalho e Emprego, informando a liberação de recursos desse Ministério em favor

do programa Projovem Trabalhador. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Do Sr. Joaquim Campos Reis, Prefeito Municipal de Pompéu, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.547/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.547/2010.)

Do Sr. Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente da Polícia Rodoviária

Federal em Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento n°

6.389/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional (substituto) do DNIT,

em atenção a requerimento da Comissão de Transporte encaminhado pelo Ofício nº

1.379/2010/SGM, prestando informações relativas ao assunto objeto do referido

requerimento.

Do Sr. Bruno Teixeira Lino, Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais de

Ribeirão das Neves, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.788/2010,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Lourdes de São José, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.334/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. José Antônio de Oliveira Cordeiro, Juiz de Direito da Vara de Execuções

Criminais de Caratinga, prestando informações relativas ao Requerimento n°

6.285/2010, da Comissão de Direitos Humanos.
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Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.942/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG

(2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 4.602 e 4.630/2009, do

Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Marcos Melo Frade, Gerente de Administração do Banco do Brasil,

prestando informações relativas a requerimento da Comissão de Segurança Pública

encaminhado pelo Ofício nº 1.359/2010/SGM .

Do Sr. Éderson Mantoan Zoratto, da Assessoria de Cooperação Nacional do CNPq,

informando a celebração de termo aditivo a convênio entre esse órgão e a Fapemig.

(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Superintendente Regional da CEF, informando

a liberação de recursos destinados à Copasa-MG. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Do Sr. Demetrius Ferreira e Cruz, Assessor Especial do Ministro da Fazenda,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.958/2009, do Deputado

Weliton Prado.

Do Sr. Jairo Nogueira Filho, Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, questionando

informe publicitário da Cemig e solicitando sejam apuradas possíveis irregularidades

em sua publicação, em face da legislação eleitoral. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Do Sr. Hamilton Henrique Rodrigues, Gerente-Geral da Agência Ibirité do Banco do

Brasil S.A., prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos

Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 1.164/2010/SGM.

Da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais

- Anfip-MG -, dando ciência da composição dos Conselhos Executivo e Fiscal dessa

entidade.

Do Sr. Miguel Bahiense Neto, Presidente do Instituto do PVC, prestando
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esclarecimentos com relação ao Projeto de Lei nº 1.994/2008. (- Anexe-se ao Projeto

de Lei nº 1.994/2008.)

CARTÕES

Do Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal (2), encaminhando informações

relativas aos Requerimentos nºs 6.176/2010, do Deputado Weliton Prado, e

6.025/2010, do Deputado Duarte Bechir.

Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado, encaminhando

relatório relativo às atividades da Ouvidoria-Geral do Estado no segundo semestre de

2009. (- À Comissão de Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.788/2010

Institui o Programa Dona de Casa Cidadã e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Programa Dona de Casa Cidadã, com o objetivo de

promover medidas de apoio às donas de casa, mediante facilitação do acesso a

informações e direitos e concessões de isenção fiscal, na forma prevista nesta lei.

Art. 2º - A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais instituirá o serviço de

atendimento telefônico “Alô Dona de Casa”, através do qual proporcionará

esclarecimentos acerca da legislação de proteção à mulher, sem prejuízo da criação

de serviço de atendimento pessoal, com os mesmos objetivos.

Parágrafo único - Poderão ser celebradas parcerias com entidades públicas ou

privadas, visando a apoiar a dona de casa no desenvolvimento de suas atividades

para sustento próprio e de sua família, bem como para a reivindicação de benefício

de natureza previdenciária e assistencial junto aos órgãos e às entidades públicas

competentes.

Art. 3º - A mulher que comprovar ser responsável única pelo sustento próprio e de

sua família, incluindo ascendentes e descendentes, fará jus a isenção do Imposto
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sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, da taxa de serviços estaduais

relativos à prevenção e à extinção de incêndios e do Imposto sobre Transmissão

“Causa Mortis” e por Doação de Quaisquer Bens e Direitos, observados os seguintes

requisitos:

I - apresentação de documento comprovando o óbito, a incapacidade laboral ou o

abandono do lar por parte do cônjuge ou do companheiro, podendo valer-se de

procedimento de justificação ou de todo e qualquer meio de prova admitido em lei;

II - declaração, sob as penas da lei, de que não dispõe de fonte de renda mensal

superior a dois pisos salariais.

Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará esta lei através da Secretaria

de Fazenda.

Art. 4º - Poderão os órgãos e as entidades do Poder Executivo aderir ao Programa

Dona de Casa Cidadã, ficando desde já autorizados a proceder a distribuição de

cesta básica alimentar e benefício assistencial em pecúnia, no valor de até um piso

salarial estadual, às donas de casa cujos encargos familiares lhes estão afetos sem

alternativas de fontes de receita.

Art. 5º - A isenção de que trata o art. 1º desta lei, produzirá efeitos a partir de 1º de

janeiro de 2011.

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: As donas de casa constituem suporte à estrutura familiar base da

sociedade. Donas de casa, mães e esposas em tempo integral e exclusivamente do

lar, muitas vezes suportam todos os encargos familiares. São elas que fornecem o

exemplo moral, o sentido espiritual e religioso e a orientação aos filhos. Muitas se

mantêm e aos que estão em volta no lar, vencendo com dificuldade os obstáculos

para a sobrevivência, com um mínimo de condições compatíveis com a dignidade

humana.

O objetivo deste projeto de lei é o de oferecer um instrumento legal para apoio às

donas de Casa que necessitam de assistência imediata, em curto prazo, e ajuda para

superarem suas dificuldades, desenvolvendo e aproveitando suas potencialidades e

levando-as a obter alternativas de trabalho digno e compatível com suas atribuições
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de dona de casa.

À Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social competirá a coordenação do

programa que será integrado em atividades semelhantes dos órgãos federais e

municipais, públicos e particulares, com finalidades sociais semelhantes.

Creio que este projeto de lei terá a acolhida dos meus pares, que, por igual, se

empenham em oferecer instrumentos legais para prevenir, amenizar e, sempre que

possível, solucionar problemas sociais que atingem grupamentos humanos,

contribuindo para a harmonia e a justiça social.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.789/2010

Institui o Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e

Para-atletas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento

de Atletas e Para-atletas, o qual tem por objetivo proporcionar a todas as pessoas

oportunidades para praticar esportes, de forma a contribuir para ampliar e qualificar

as perspectivas de desenvolvimento da personalidade, do caráter, da sociabilização,

do senso de vida em grupo e das ações conjuntas, inclusive aquelas de natureza

solidária.

Art. 2º - O Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e

Para-atletas desdobra-se em dois Programas, a saber:

I - Programa de Incentivo à Prática de Esportes; e

II - Programa de Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas.

Art. 3º - O Programa de Incentivo à Prática de Esportes é de natureza

socioeducativa inclusiva e visa motivar e levar à prática de esportes o maior

contingente possível de pessoas, de todas as faixas etárias, camadas sociais,

portadoras ou não de deficiências, e sua organização dará especial ênfase a crianças

e adolescentes.

§ 1° - Será organizado o Sistema de Orientação Gera l para que todas as pessoas

participantes recebam instruções quanto às práticas de exercício físicos úteis para o
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cotidiano de suas vidas, necessárias para praticar esportes e que são as mesmas

para todas as modalidades de esportes.

§ 2° - As atividades do Programa de Incentivo à Prá tica de Esportes poderão ser

organizadas a partir das escolas públicas e particulares, clubes, espaços públicos

destinados à prática esportiva, associações de bairros, entidades voltadas ao

atendimento de segmentos sociais específicos ou característicos da sociedade.

§ 3° - Além das ações preparatórias poderão ser org anizados campeonatos nos

âmbitos municipal, microrregional, macrorregional e estadual.

§ 4° - Todas as modalidades esportivas serão dispon ibilizadas às pessoas com

deficiência e pessoas da terceira idade, sob orientação de pessoal técnico apto nas

peculiaridades próprias para estas situações.

Art. 4º - O Programa de Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas será organizado

e desenvolvido a partir da ação de profissionais habilitados a identificar pessoas

dotadas de potencial atlético a fim de que estas tenham suas aptidões desenvolvidas

com vistas a integrarem equipes de prática de esportes de competição em geral, aí

incluídos os esportes olímpicos ou aqueles estritamente profissionais.

§ 1° - Serão organizados Polos Regionais de Desenvo lvimento de Atletas e Para-

atletas dotados com toda a infra-estrutura de instalações, equipamentos, materiais,

alojamento, alimentação, saúde e saúde esportiva, entre outras, incluídos todos os

profissionais necessários a tais atividades.

§ 2° - São condições obrigatórias para o atleta ou para-atleta integrar o Programa

de Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas:

I - estar matriculado em curso escolar regular;

II - frequentar regularmente a escola; e

III - manter todas as notas com média igual ou superior à exigida para aprovação.

§ 3° - Para que seja cumprido o disposto no parágra fo anterior, todos os Polos

serão articulados a pelo menos uma escola pública para atender aos atletas e para-

atletas.

§ 4° - Todos os Polos possuirão toda a infraestrutu ra de acessibilidade e tudo o

quanto mais necessário seja ao desenvolvimento dos para-atletas, inclusive

profissionais especializados em práticas paraesportivas propriamente ditas, assim
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como todos os especialistas para o suporte necessário a para-atletas.

Art. 5º - Para atingir as finalidades desta lei, o Estado poderá celebrar convênios

com entidades públicas e privadas.

Art. 6º - Em regulamento o Poder Executivo poderá estabelecer política de

incentivos, mediante bonificação tributária, às pessoas físicas e jurídicas que invistam

no Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e Para-

atletas, hipótese na qual obedecerá aos seguintes parâmetros mínimos:

I - a bonificação tributária será escalonada e não poderá ser maior que duas vezes

o valor comprovadamente investido pelo beneficiário;

II - o crédito será representado por um bônus nominativo, transferível por endosso

também nominal, emitido pela Fazenda Pública do Estado, resgatável após

transcorrido o prazo de um ano de sua emissão.

III - o resgate ocorrerá mediante pagamento de obrigações de qualquer natureza

que tenha o titular do bônus para com a Fazenda Pública do Estado.

Art. 7º - Para os fins do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 4º desta lei, o Estado poderá

celebrar convênios com instituições privadas de ensino com vistas a instituir uma

política de bolsa de estudos para os integrantes do Programa de Desenvolvimento de

Atletas e Para-atletas.

Art. 8º - Em até cento e vinte dias da data de sua publicação, esta lei terá sua

aplicação regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 9º - As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações

consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: O sentimento, o pensamento, a conduta, acrescidos da aspiração por

ter e ser, de cada cidadão, constituem a determinante de como sente, pensa, age e

aquilo que aspira ter e ser uma sociedade. Assim, cada indivíduo necessita ser

construído a partir de uma sólida base familiar e social, na qual adquira estruturação

afetiva e moral, bem como a educação e a instrução, que lhe permitam desenvolver

uma harmônica sociabilização. A harmonia e o equilíbrio social não resultarão de uma
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ação individual, dos esforços de alguns, ou deste ou aquele currículo escolar. É um

trabalho para todos aqueles que exaltam a união, a solidariedade e a fraternidade

entre os integrantes da sociedade, e não apenas o campo mesquinho e primitivo dos

confrontos, das lutas e dos combates de uns contra os outros, com o objetivo de uma

pessoa impor derrota a outra. Se quisermos um futuro onde o horizonte da sociedade

seja iluminado pela Liberdade e pelo Humanismo, de maneira a inspirar uma vida em

sociedade cultora da Harmonia e da Paz, a permitir que a vida dos indivíduos seja

permeada por Solidariedade, Fraternidade e Justiça, então devemos agir para que

esse futuro seja construído. A sociedade é constituída por pessoas que ao mesmo

tempo são dotadas de talentos, incapacidades, aptidões, limitações, capacidades,

insuficiências, e assim por diante, razão pela qual devemos ampliar a consciência do

valor social oriundo da diversidade das características que possuem os indivíduos de

uma sociedade. É necessário retomar o fundamento original da sociedade, segundo o

qual nela todos os indivíduos contribuem com suas capacidades, habilidades e

talentos para que cada um, e a sociedade com um todo, em função de seus objetivos,

se realizem da forma mais ampla possível.

Nada enseja a combinação de todos os elementos aqui alinhados como

necessários para desenvolver os fundamentos mais saudáveis da vida em sociedade

do que a prática de esportes, onde se somam as características e peculiaridades

específicas de cada participante de forma a constituir uma única mente em único

corpo em função do objetivo fixado. É exatamente com a finalidade de estimular em

todas as pessoas a prática de esportes, assim como de estabelecer processos de

identificação de talentos esportivos, para que os talentos identificados sejam

desenvolvidos, tanto atletas como para-atletas, que se objetiva a instituição do

Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas.

A prática esportiva é fonte de grande contribuição para a construção do caráter, o

desenvolvimento da personalidade e a estruturação da consciência social, permitindo

a construção de uma nova ordem social, inspirada na Liberdade, Fraternidade, na

Solidariedade e na Justiça, além dos benefícios diretos para a saúde, a conseqüente

melhoria na qualidade de vida e o afastamento de inúmeros jovens da senda da

dependência de drogas. Além disso, destaque-se ainda, o potencial econômico de
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tais investimentos, considerando-se aí que as atividades esportivas representam uma

massa expressiva das atividades econômicas aqui e pelo mundo, envolvendo toda a

cadeia produtiva, sem contar a atuação de profissionais de todos os ramos de

atividades - atletas, técnicos, médicos, fisioterapeutas, fisiatras, advogados,

nutricionistas, engenheiros, e tantos outros. A vitória no campo do desenvolvimento

humano que alcança a sociedade que investe no desenvolvimento de práticas

esportivas e de atletas de competição fará com que ela esteja sempre no topo de

todos os pódios.

Temos, pois, que a proposição em tela consubstancia uma boa possibilidade de se

porem em marcha as ações dos elementos estruturais indispensáveis para fixar de

forma predominante em cada indivíduo os valores essenciais da vida social, com o

que estará aberto o caminho para a concretização da sociedade por nós almejada.

Por tudo o quanto aqui foi exposto, concitamos os membros deste Parlamento a

aprovar este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.790/2010

Institui a Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e Adolescentes

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e

Adolescentes do Estado de Minas Gerais com competência para deliberar sobre a

política estadual de adoção de crianças e adolescentes, através da integração de

diversos órgãos e entidades que atuam na política de adoção no Estado de Minas

Gerais, unindo ações e projetos.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, é considerada adoção de crianças e

adolescentes o procedimento legal que consiste em transferir todos os direitos e

deveres de pais biológicos para uma família substituta, conferindo a crianças e

adolescentes todos os direitos e deveres de filho, quando forem esgotados todos os

recursos para que a convivência com a família original seja mantida.

Art. 2º - Compete à Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e
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Adolescentes do Estado de Minas Gerais:

I - acompanhar, analisar e fiscalizar a execução dos projetos e ações sobre adoção

de crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais;

II - propor atos normativos que se fizerem necessários à implementação das

políticas de adoção de crianças e adolescentes e acompanhar a tramitação de

matérias propostas na Assembléia Legislativa;

III - acompanhar e avaliar os projetos de cooperação técnica relacionados com o

tema, firmados entre o Estado de Minas Gerais, a União, os Municípios e entidades

não governamentais;

IV - propor a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de

campanhas relacionadas com a adoção de crianças e adolescentes no Estado de

Minas Gerais;

V - elaborar e aprovar seu regimento interno.

Art. 3º - A Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e Adolescentes

do Estado de Minas Gerais, órgão colegiado de caráter consultivo, paritário e de

assessoramento tem as seguintes competências:

I - propor políticas de apoio a execução de políticas de adoção de crianças e

adolescentes;

II - acompanhar as ações das entidades que realizem programas e projetos na área

de adoção de crianças e adolescentes;

III - assegurar articulações e parcerias com órgãos e instituições federais,

estaduais, municipais que atuem para o desenvolvimento da política para adoção de

crianças e adolescentes e com outras entidades afins de âmbitos nacional e

internacional;

IV - sugerir programas e projetos nos âmbitos nacional, estadual e internacional;

V - apoiar e incentivar produções educativas sobre a importância da adoção de

crianças e adolescentes;

VI - contribuir para reforçar a consciência social da adoção de crianças e

adolescentes;

VII - assegurar o acompanhamento das atividades para a produção de dados

estatísticos que permitam a obtenção das informações atualizadas sobre adoção de
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crianças no Estado de Minas Gerais;

VIII - assegurar política de qualificação e requalificação dos servidores públicos que

atuam direta ou indiretamente com adoção de crianças e adolescentes;

IX - discutir formas de credenciamentos dos estabelecimentos de acolhimentos

institucionais;

X - orientar o planejamento e a formulação de políticas públicas voltadas para a

população de crianças e adolescentes que esperam pela possibilidade de convivência

familiar;

XI - manter o elo entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário;

XII - fornecer apoio técnico aos demais órgãos sobre a adoção de crianças e

adolescentes;

XIII - estabelecer uma rede de parcerias com os demais órgãos do Estado e dos

Municípios, para dar encaminhamento às demandas que exigirem inserção em

programas sociais;

XIV - estimular todas as modalidades de adoção.

Art. 4º - A Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e Adolescentes

do Estado de Minas Gerais será vinculada à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, órgão com a competência para adotar as providências

necessárias à sua instalação e funcionamento.

Art. 5º - A Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e Adolescentes

do Estado de Minas Gerais terá vinte membros, sendo dez indicados pelo Poder

Executivo e dez indicados pela sociedade civil, de acordo com critérios de escolha

estabelecidos pelo Poder Executivo.

Art. 6º - A organização, o funcionamento e as atribuições dos membros integrantes

da Comissão serão definidos em regimento interno, que disporá também sobre os

casos de perda de mandato, a forma de substituição dos membros e o período do

mandato.

Art. 7º - A função dos membros da Comissão é considerada de interesse público e

não será remunerada.

Art. 8º - Os órgãos e as entidades governamentais e não governamentais

participantes da Comissão deverão, quando solicitados pela Comissão, prestar
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informações e fornecer dados ou estudos pertinentes às suas respectivas áreas de

atuação.

Art. 9º - Instalada a Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e

Adolescentes do Estado de Minas Gerais, fica assegurado o prazo de até sessenta

dias para discussão e aprovação do seu regimento interno, que deverá ser

homologado pelo Chefe do Executivo, mediante decreto.

Art. 10 - A Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e

Adolescentes do Estado de Minas Gerais organizará a cada dois anos um fórum de

política de adoção de crianças e adolescentes, para formulação de diretrizes para o

desenvolvimento de políticas públicas, de forma democrática e participativa.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A palavra “adotar” vem do latim “adoptare”, que significa escolher,

perfilhar, dar nome a, optar, ajuntar, escolher, desejar. Do ponto de vista jurídico, a

adoção é um procedimento legal que consiste em transferir todos os direitos e

deveres de pais biológicos para uma família substituta, concedendo a crianças e

adolescentes todos os direitos e deveres de filho, quando, e somente quando, forem

esgotados todos os recursos para que a convivência com a família original seja

mantida. É regulamentada pelo Código Civil e pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA -, que determina claramente que a adoção deve priorizar as reais

necessidades, interesses e direitos da criança e do adolescente. A adoção representa

também uma possibilidade para pais que não puderam ter filhos biológicos ou que

optaram por ter filhos sem vinculação genética, além de eventualmente atender às

necessidades da família de origem, que não pode cuidar de seu filho.

Existe um número inimaginável de crianças desamparadas aguardando que alguém

as queira. Só que elas não são, em sua maioria, bebês recém-nascidos,

completamente saudáveis ou de cabelos cacheados, olhos claros, etc. São crianças.

O processo de adoção em muito se assemelha a uma gravidez. Também demora um

tempo, e, apesar de todos os cuidados, corre-se o risco de existirem problemas de

saúde, comportamento, etc. Quando nasce um bebê, a família toda precisa de um
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tempo de adaptação à nova situação. Isso não é diferente na adoção. Portanto, se

alguém resolve adotar uma criança, não deve ter medo de enfrentar esses

problemas, porque filho natural também não é garantia de felicidade plena. Histórias

de filhos-problemas não são privilégio de pais adotantes. Filhos naturais também

fazem manha, desobedecem, envolvem-se com drogas, são rebeldes, ingratos. A

adoção transforma a vida de uma criança, e o adotante deve se compenetrar da

grande responsabilidade que está assumindo, pois a nova situação é para sempre.

O maior requisito para adotar uma criança é a disponibilidade de amar. Ser pai ou

mãe não é só gerar; é antes de tudo, amar.

Este projeto de lei tem por finalidade instituir a Comissão Estadual de Políticas para

Adoção de Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais, em nível de Poder

Executivo, com a finalidade de formular, implantar, acompanhar, apoiar, incentivar

ações e programas relativos à adoção de crianças e adolescentes.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.791/2010

Obriga as instituições bancárias do Estado a instalar caixa eletrônico com sistema

em Braille e áudio em todas as agências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a instalação de caixa eletrônico com sistema em Braille e

áudio para deficientes visuais em todas as agências bancárias do Estado.

§ 1º - O disposto neste artigo se aplica a todo e qualquer tipo de rede bancária.

§ 2º - As instruções e orientações ao usuário do sistema deverão ser feitas através

do dispositivo de áudio.

Art. 2º - O acesso do deficiente visual ao caixa eletrônico de que trata o art. 1º desta

lei deverá ser através de piso tátil, emborrachado e com saliências.

Art. 3º - A fiscalização do cumprimento desta lei fica a cargo dos órgãos estaduais

de proteção e defesa do consumidor.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a advertência e,

em caso de reincidência, à multa prevista na Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de julho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 10% da população

brasileira é portadora de deficiência, 0,5% portadora de deficiência visual, num total

aproximado de 700 mil cidadãos no País.

Este projeto visa justamente transpor as barreiras existentes, principalmente no

tocante a locomoção e orientação dos portadores de deficiência.

Algumas medidas são imprescindíveis para todos terem o direito a uma vida

semelhante à das pessoas consideradas normais, tendo como premissa que o

ambiente seja o mais parecido possível com o dos demais. São cidadãos de bem,

que trabalham, pagam impostos e contribuem para o crescimento do País e precisam

ser valorizados e ter acesso fácil a informação e comunicação.

Ante o exposto, entendemos ser de extrema relevância a medida ora proposta.

Portanto, apresentamos o presente projeto de lei contando com o auxílio dos nobres

pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.792/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos escolares disponibilizarem

cadeiras específicas para os alunos portadores de deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os estabelecimentos da rede estadual públ ica e da rede privada ficam

obrigados a disponibilizar, tantas quantas forem necessárias, cadeiras especiais para

os alunos portadores de deficiência.

Art. 2° - Os estabelecimentos de ensino descriminad os no art. 1º desta lei terão o

prazo de 12 meses para tomarem as providências para disponibilização das referidas

cadeiras.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Com a instalação das cadeiras especiais em salas de aula, o aluno
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portador de deficiência terá seu acesso de forma muito mais qualificada, o que sem

dúvida o incentivará a um aprendizado mais efetivo.

No art. 205 da .Constituição Federal é possível entender que “a educação é direito

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu

preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Portanto as escolas das rede pública e privada devem, sem exceção, e algumas já

estão conscientes do que propõe este projeto, providenciar o proposto por esta

proposição.

Ante o exposto, só nos resta apelar para os nossos ilustres pares para que aprovem

este projeto de lei, que sem dúvida é extremamente importante.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.793/2010

Estabelece a Política de Proteção de Bens de Interesse Cultural em face da

implantação, instalação e ampliação de antenas de telefonia celular, rádio, televisão e

equipamentos similares no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída no Estado de Minas Gerais a Política de Proteção de Bens

de Interesse Cultural em face da implantação, instalação e ampliação de antenas

transmissoras de telefonia celular, rádio, televisão e equipamentos similares, com

diretrizes e exigências estabelecidas nesta lei, sem prejuízo da aplicação de normas

estabelecidas por legislação específica em nível federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único - Sujeitam-se também ao disposto nesta lei os acessórios,

periféricos e instalações que abrigam e complementam os equipamentos

mencionados no “caput”.

Art. 2º - Entende-se por bens de interesse cultural, para os fins desta lei, aqueles de

natureza material, especialmente protegidos por lei, ato administrativo ou decisão

judicial, que sejam portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos

diferentes grupos formadores da sociedade mineira, entre os quais se incluem as

obras, objetos, monumentos, edificações e demais espaços destinados a
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manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,

paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, paleontológico, ecológico, turístico

e científico, bem como as suas áreas de entorno.

Art. 3º - A implantação, a instalação e a ampliação dos equipamentos mencionados

no art. 1º em área de ocorrência de bens de interesse cultural dependerão de prévia

aprovação pelos órgãos de proteção ao patrimônio cultural competentes.

Art. 4º - São diretrizes para implantação, instalação, operação e ampliação dos

equipamentos previstos no art. 1º:

I - a realização de estudo técnico interdisciplinar prévio para orientar a aprovação

do projeto;

II - o compartilhamento de torres e equipamentos acessórios, sempre que possível;

III - a prevenção e a mitigação de impactos ao meio ambiente natural, cultural e

urbanístico;

IV - a realização de debates, audiências e consultas públicas;

V - a preservação da paisagem, inclusive mediante iniciativas de compatibilização

com os elementos do entorno;

VI - a compensação de impactos não mitigáveis.

Art. 5º - Os equipamentos já instalados e em funcionamento e que estejam em

desconformidade com as disposições desta lei deverão a ela adequar-se no prazo de

um ano contado da data de sua publicação.

Art. 6º - Aos infratores será aplicada multa diária de 5.000 Ufemgs (cinco mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - A aplicação da multa de que trata o “caput” não impede a

aplicação de sanções administrativas e criminais cabíveis.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2010.

Carlin Moura

Justificação: “O patrimônio cultural de um povo lhe confere identidade e orientação,

pressupostos básicos para que se reconheça como comunidade, inspirando valores

ligados à pátria, à ética e à solidariedade e estimulando o exercício da cidadania,

através de um profundo senso de lugar e de continuidade histórica. Os sentimentos
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que o patrimônio evoca são transcendentes, ao mesmo tempo em que sua

materialidade povoa o cotidiano e referencia fortemente a vida das pessoas.” (Fonte:

www.iepha.mg.gov.br - Sobre cultura e patrimônio cultural.)

Este projeto visa à proteção do bem de interesse cultural para a população de

Minas Gerais, quer esteja o bem protegido por lei, quer não, bastando para tanto que

seja referência à identidade, à ação e à memória da sociedade mineira.

A proposição em análise é sugestão minutada pela Coordenadoria da Promotoria

Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais – Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda - que, convidada pela

Comissão de Cultura da ALMG a acompanhar visita ao Município de Dom Joaquim,

que sofre com a agressão ao seu patrimônio histórico cultural com a instalação de

duas antenas de transmissão no entorno da Igrejinha do Padre Bento (datada

provavelmente do sec. XVIII), relatou que, entre outras arbitrariedades contra nosso

patrimônio cultural, há inúmeras ocorrências como aquela em todo estado de Minas

Gerais, e que, portanto, a elaboração de uma legislação mais específica em proteção

ao nosso patrimônio se fazia necessária.

A partir da década de 60, houve um aumento significativo da quantidade de antenas

que ocupam áreas geográficas urbanas, já que além das antenas de rádio e

televisão, passaram a surgir outros tipos de antenas, como as de telefonia. Mais

recentemente, vimos proliferar antenas de telefonia celular e de serviços de

informação de internet.

A cada dia, a demanda por estes serviços cresce mais rapidamente. A necessidade

do ser humano em se comunicar acaba por implicar em uma busca desordenada por

soluções rápidas e, de certa forma, eficientes, como a instalação de uma enorme

quantidade de antenas, sejam de telefonia, de televisão, de serviços de internet etc.

O projeto de lei pretende, portanto, estabelecer o equilíbrio entre a preservação do

nosso patrimônio natural e cultural e o desenvolvimento econômico, de forma

harmônica e eficiente, evitando assim o embate entre a população, o poder público e

empresas, como está ocorrendo no caso da Capela de São Domingos do Rio do

Peixe, a Igrejinha do Padre Bento, no Município de Dom Joaquim.

A descaracterização da paisagem natural do Morro da Palha, onde está localizada a
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Igrejinha do Padre Bento, com a instalação de antenas de transmissão, foi

denunciada nesta Casa Legislativa pelo Sr. Domingos Xavier, em nome dos

moradores do Município, no final de 2008. Desde então, temos proposto algumas

iniciativas junto aos órgãos competentes visando à preservação do bem mencionado,

como por exemplo, com a apresentação do Requerimento nº 3.443/2009, quando

solicitamos a intervenção da Secretaria de Estado de Cultura e do Iepha junto às

empresas no sentido de que fosse realizada a realocação das antenas. Da mesma

forma, por meio do Requerimento nº 4.567/2009, solicitamos a abertura do processo

de tombamento da Igrejinha aos mesmos órgãos.

Atendendo ao Requerimento nº 3.443/2009, o Iepha encaminhou a esta Assembleia

Nota Técnica 105/2009, concluindo que a instalação das antenas, no caso da

Igrejinha do Padre Bento, configura-se como dano e crime ao patrimônio,

recomendando, portanto, a realocação das mesmas.

Dada a inércia das empresas em apresentar plano de realocação de suas antenas,

a Comissão de Cultura da ALMG aprovou visita à Capela de São Domingos do Rio do

Peixe em 1º/7/2010, com a presença do Ministério Público, que, por meio da

Promotoria de Conceição do Mato Dentro - Promotor Dr Luiz Felipe Cheib -, teve

atuação fundamental na proteção do simbolo cultural e religioso da população de

Dom Joaquim – a Igrejinha do Padre Bento, propondo às partes a assinatura de

termo de ajuste de conduta, sob pena de apresentação de ação civil pública visando

ao restabelecimento da paisagem do Morro da Palha.

O caso acima relatado é exemplo concreto do que o projeto pretende evitar, já que

a preservação do patrimônio cultural é a razão principal da apresentação deste.

Quanto à iniciativa e competência, a matéria não apresenta nenhum óbice legal, já

que a Constituição Federal, em seu art. 24, VII, dispõe que compete à União, ao

Estado e ao Município legislar concorrentemente quanto à proteção do patrimônio

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, o que nos leva ao entendimento

que de que cabe aos Estados membros estabelecer a proteção jurídica de seu

patrimônio cultural. Disposição constitucional esta reproduzida na alínea “g”, XV, art.

10 da Constituição Estadual de Minas Gerais.

Importa ainda acrescentar que a proposição não onera os cobres públicos, não
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prescindindo, portanto, de estudo do impacto financeiro que o novo ordenamento

jurídico pudesse causar ao orçamento do Estado.

Desta forma, submetemos à apreciação dos nobres pares a matéria cujo objetivo

precípuo é a proteção do patrimônio histórico cultural de Minas Gerais em favor dos

mineiros e brasileiros.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.794/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Alvorada,

Jardim Alvorada e Vila Colorida, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Alvorada, Jardim Alvorada e Vila Colorida, com sede no Município de

Formiga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Alvorada, Jardim Alvorada e

Vila Colorida, com sede no Município de Formiga, é uma entidade civil sem fins

lucrativos. Tem, entre suas finalidades, firmar contratos e convênios com o objetivo

de beneficiar os moradores dos referidos bairros e aprimorar a união dos moradores

da comunidade, incentivando e promovendo a participação comunitária.

A entidade está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 6.519/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação dos Moradores do Bairro Santa Maria pela

comemoração de seu 23º aniversário de constituição em 25/8/2010.

Nº 6.520/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Rural de Assistência ao Barbosa do Meio pela

comemoração do seu 21º aniversário de fundação em 23/8/2010. (- Distribuídos à

Comissão do Trabalho.)

Nº 6.521/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Esportiva Democrata pela comemoração do seu

8º aniversário de constituição em 14/8/2010.

Nº 6.522/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a entidade Mangueiras Esporte Clube pela comemoração do

seu 8º aniversário de constituição em 26/8/2010. (- Distribuídos à Comissão de

Educação.)

Nº 6.523/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Sr. Cristiano Leonardo Gonzaga Gomes, Promotor de Justiça Cooperador da

Comarca de Sabará, pedido de providências com relação ao ato administrativo do

Departamento de Estradas e Rodagem - DER-MG -, que, em suposta

desconsideração à legislação de trânsito, instalou radares em trecho da Rodovia

MGT-262.

Nº 6.524/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Sr. João Medeiros Silva Neto, Promotor de Justiça da 17ª Promotoria de Defesa do

Patrimônio Público, pedido de providências quanto ao ato administrativo do

Departamento de Estradas e Rodagem - DER-MG -, que, em suposta

desconsideração à legislação de trânsito, instalou radares em trecho da Rodovia

MGT-262. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.525/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão pedido de providências para

assegurar recursos no Orçamento para o pagamento dos novos planos de carreira

dos servidores do Poder Judiciário Federal, conforme dispõe o Projeto de Lei Federal
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nº 6.613/2009.

Nº 6.526/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento pedido de providências para acabar com a

morosidade do Executivo na publicação dos atos de aposentadoria do funcionalismo

público estadual, especialmente da área da educação.

Nº 6.527/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para acabar com a morosidade do

Executivo na publicação dos atos de aposentadoria do funcionalismo público

estadual, especialmente da área da educação.

Nº 6.528/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da República pedido de providências para apresentar uma proposta que

atenda às reivindicações de reestruturação salarial dos policiais federais.

Nº 6.529/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro do Planejamento, Gestão e Orçamento pedido de providências para a

apresentação de proposta que atenda as reivindicações de reestruturação salarial

dos policiais federais. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.530/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente e ao Secretário Executivo do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural

pedido de providências com vistas ao tombamento da Capela de São Domingos do

Rio do Peixe, em Dom Joaquim, encaminhando-se também cópia do relatório

referente à visita da Comissão de Cultura a esse templo. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.531/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a implantação

do serviço de telefonia móvel nos Distritos que menciona. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 6.532/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a

recomposição do quadro de servidores da Comarca de Bom Despacho e a nomeação

de Juiz de Direito para preencher vaga na 1ª Vara dessa Comarca ou a designação

de Juiz Cooperador. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.533/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio

Ambiente - CAO-MA -, ao representante do Ministério Público em Santa Luzia, ao

titular da Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Supram - Central Metropolitana e à Secretaria de Saúde de Santa Luzia

pedido de providências para que se investigue a existência de problemas de saúde

pública que estariam sendo causados por resíduos da incineração de lixo hospitalar e

industrial, encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião

ordinária dessa Comissão em 7/7/2010 e de documentos anexos.

Nº 6.534/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Superintendência Regional do Trabalho pedido de providências para

que sejam examinados os trabalhadores da empresa Serquip, em Santa Luzia, a fim

de verificar possíveis problemas de saúde provocados por contaminação com

resíduos da incineração de lixo hospitalar e industrial nos últimos 12 meses,

encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião ordinária dessa

Comissão em 7/7/2010 e de documentos anexos. (- Distribuídos à Comissão de

Saúde.)

Nº 6.535/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Corregedor da PMMG e ao Ouvidor de Polícia do Estado pedido de

providências para a apuração de denúncia de abuso de autoridade que teria sido

praticado pelo Sgt. PM Orlando e pelo Cb. PM Tavares, na Av. JK, em Betim, em

direção à BR-381, no dia 5/7/2010, às 17h4min, encaminhando-se também cópia do

trecho das notas taquigráficas da reunião ordinária dessa Comissão em 7/7/2010 que

reproduz as palavras do Guarda Municipal Eduardo Antônio da Silva, bem como de

documentos anexos.

Nº 6.536/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe do Detran-MG pedido de providências para que seja anulada

multa de trânsito que teria sido indevidamente aplicada ao Guarda Municipal Eduardo

Antônio da Silva, encaminhando-se também cópia do trecho das notas taquigráficas

da reunião ordinária dessa Comissão em 7/7/2010 que reproduzem as palavras do

referido Guarda, bem como de documentos anexos. (- Distribuídos à Comissão de

Segurança Pública.)
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Nº 6.537/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre os critérios

utilizados na escolha dos policiais que integram o GRE, grupo de elite dessa

corporação. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.538/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

manifestação de aplauso ao projeto No Fundo Justiça, destinado a captar recursos

para o Fundo da Infância e Adolescência. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.539/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para implantar no

Estado a escola pública em tempo integral, destinada a crianças até 6 anos.

Nº 6.540/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que o disposto

no art. 6º da Lei nº 12.781, de 1998, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade

em escolas públicas, assegurando a gratuidade dos uniformes na rede pública, seja

observado. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.541/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada aos Deputados Federais e aos Senadores representantes de Minas

Gerais manifestação de apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 134/2009, que

institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase. (- À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 6.542/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Defensoria Pública do Estado pedido de providências para que sejam

designados Defensores Públicos para prestar atendimento jurídico na cadeia pública

do Município de Três Corações.

Nº 6.543/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido

de providências para adotar a justiça restaurativa nas escolas públicas do Estado. (-

Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.544/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Coordenador do CAO-DH e ao Coordenador do CAO-PP cópia do
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trecho das notas taquigráficas da 15ª Reunião Ordinária dessa Comissão que

reproduz as palavras do estudante Gladson Reis e dos documentos por ele

apresentados e pedido de providências para se averiguar a denúncia de que a

Prefeitura de Belo Horizonte estaria exorbitando de sua competência e violando

direitos constitucionais de livre manifestação.

Nº 6.545/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Desembargador Eduardo Brum, da 4ª Câmara Criminal - Unidade

Raja Gabáglia, cópia do trecho das notas taquigráficas da 15ª Reunião Ordinária

dessa Comissão que reproduz as palavras da Sra. Diomar Rodrigues de Jesus e

pedido de providências para que seja dada atenção especial à análise do Processo nº

0076021-04.2007.8.13.0335.

Nº 6.546/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

criação de comissão, composta por representantes da Subsecretaria de Trabalho,

Emprego e Renda, da Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

Ademg -, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e dos feirantes, com o objetivo de

buscar alternativas para a situação dos feirantes do entorno do Mineirão, tendo em

vista a reforma do estádio, em atenção à Condicionante nº 18 da licença de

implantação das obras de modernização do referido estádio.

Nº 6.547/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e às Secretarias de Fazenda e de Planejamento pedido de

providências para que se inclua na proposta orçamentária referente ao exercício de

2011, a ser enviada para a Assembleia Legislativa, recurso no valor de

R$8.000.000,00 para a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, com

a finalidade de garantir suporte às atividades do Centro Educacional de Aeronáutica -

CEA.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de Cultura.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte

da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da

Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.544 e 6.545/2010,

da Comissão de Direitos Humanos, 6.546/2010, da Comissão de Assuntos

Municipais, e 6.547/2010, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art.

104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Cultura - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em

14/7/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.614/2010, do Deputado Wander Borges, e

4.627/2010, do Deputado Lafayette de Andrada (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Irani Barbosa. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, farei uso da palavra deste microfone,

aqui embaixo, porque ele é mais confortável que o nosso ali de cima. Sr. Presidente,

hoje, pela undécima vez, fomos citados pelo jornal “Estado de Minas”, useiro e

vezeiro em mentiras. Poderíamos até agradecer a esse jornal porque foi em razão

das matérias inverídicas veiculadas por ele que se criou o “Hoje em Dia”, jornal que

tem sido, a cada dia, mais confiável aos mineiros. Não só agradeço ao “Estado de

Minas”, que, por outras inverdades e mentiras de alguns de seus participantes, que

realmente poderíamos dizer que têm ficha suja, criou também o jornal “O Tempo”,

que hoje tem uma tiragem de mais de 100 mil exemplares diários. Poderíamos

agradecer ao jornal “Estado de Minas”, que, por suas inverdades, por sua facilidade

com a corrupção e o achaque, criou o jornal “Super”, que hoje tem uma tiragem de

mais de 400 mil exemplares diários. A mentira é deprimente e tentam caluniar-nos.
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Mas isso sempre foi assim, à exceção de quando tínhamos o jornal “Diário da Tarde”,

que, por falta de leitores e de credibilidade, foi extinto. Ali havia jornalistas como o

Bandeirinha e o Bandeirão, que falavam verdades. Hoje temos os Batistas da vida,

que não sei se aguentam uma investigação na sua vida, e os Ezequiéis Fagundes da

vida, que tambem não sei se aguentam uma invesgitação. Eu mesmo tenho um

processo contra o jornal “Estado de Minas”, de direito de resposta, já ganho sem

nenhuma possibilidade mais de recurso, mas que eles não publicam. Tenho certeza

de que, com as mudanças feitas no Judiciário, isso terá perna curta e vai acabar.

Porém hoje o jornal “Estado de Minas” exacerbou, quando disse: “Alvo de inquérito de

corrupção no Supremo Tribunal Federal, o ex-Deputado Estadual Irani Barbosa, do

PMDB, tenta reeleger-se, sendo barrado por ter sido condenado pelo Tribunal

Regional Eleitoral, em razão de ter-se recusado a depor em processo eleitoral”.

Sr. Presidente, não sei se digo que fui vítima. Eu realmente fui condenado pelo TRE

por não ter comparecido a um julgamento que já era extinto. Queriam ouvir-me depois

da extinção do processo. Todos têm conhecimento e, a partir de hoje, entra no ar o

“site” iranibarbosa.com.br. Daqui a alguns dias, entrará o iranibarbosa.com, que

ajudará bastante, talvez mais que o iranibarbosa.com.br. Dessa forma, voltaremos a

dizer o que precisa e deve ser falado. Quando o jornal diz que estou sendo

processado em um inquérito por corrupção, esse inquérito é contra o Deputado

Carlos Willian, tanto que ele está sendo processado no Supremo Tribunal, por obra e

graça de dois Promotores, nossos conhecidos adversários, cujos nomes prefiro evitar

citar, pois são muito insignificantes. Aliás, são parceiros desse jornal de achaque, que

hoje é denominado “Estado de Minas”, mas que deveria chamar-se talvez Município

de não sei onde, lá do cabrobó, pois é tão pequeno, tem tão pouca tiragem, que só

serve mesmo para ficar sobre as mesas de alguns lugares. Aliás, devo lembrar que,

em meu gabinete, estou pedindo a extinção da assinatura dessa porcaria, porque

ninguém mais o lê. Entretanto ele é utilizado por alguns Deputados desta Casa, que

são até mais vagabundos que o próprio jornal “Estado de Minas” e que, diante da

incompetência que têm para realizar as coisas, utilizam isso para dizer que não sou

candidato, etc. Sou candidato, sou Deputado, tenho de agradecer ao Governador

Aécio Neves essa gentileza, mas sou Deputado ainda e candidato. Há um processo
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em que o Promotor, o Procurador Eleitoral faz a impugnação da candidatura. Fez da

minha, como fez a de mais de 600 candidatos em Minas Gerais. Querem colocar-nos

como se fôssemos corruptos. Nunca tirei empréstimo no BDMG e deixei de pagar;

nunca transformei uma empresa de tratores em uma empresa de TV; nunca fiquei

sócio de uma concessionária e depois a vendi por R$24.000.000,00; nunca chacoteei

ninquém; então como posso ser corrupto? Mas colocam-nos nas páginas do jornal

para fazer sensacionalismo. Agora mesmo me telefonou esse Sr. Ezequiel. Quando a

pessoa faz parte de um bordel, tem lá seus motivos. Esse cidadão me telefonou

perguntando se eu seria candidato contra o meu filho. Por que não perguntaram ao

Deputado Antônio Genaro, que tem um filho candidato a Deputado Estadual, se o

filho dele era candidato contra ele? É encomenda contra o Irani? Quem está pagando

isso? Um senhor cujo nome tem 14 letras. Quando passar este período, iremos trazer

a verdade à tona para que todos saibam que esse senhor, que tem 14 letras no

nome, é um ímprobo, que me persegue talvez desde a época em que fui candidato a

Prefeito de Belo Horizonte e criei incômodos a algumas pessoas. Ora, o jornal

“Estado de Minas”, que não tem hoje o número de leitores que tem o jornal do Marco

Aurélio Carone, que alguns até pensam que sou eu quem financia - aliás, até

gostaria, Carone, de financiar o seu jornal, porque ele, de vez em quando, tem muita

coisa boa; há muita coisa que não presta, mas há muita coisa boa, embora alguns

não queiram dar credibilidade a ele...

Então, há muita coisa neste Estado com que o jornal “Estado de Minas” deveria

preocupar-se. Mas, como se trata de um jornal pautado, de encomenda, que recebe

para perseguir A ou B, faz esse tipo de coisa. Estará no meu “site” todo o processo

em que me arrolaram junto a esse vagabundo do Deputado Federal Carlos Willian,

em quem, aliás, uma vez tive o prazer de dar uma surra bem dada no avião. Ele ficou

48 horas no CTI, mas o desgraçado ainda conseguiu sair de lá. A vida tem essas

nuances.

Pelo que já falei nesta Casa, obviamente tenho alguns desafetos em alguns órgãos,

que usam de artimanhas para me atingir. Na ditadura, Deputado Doutor Ronaldo, era

muito bom. Eu era do MDB e brigava contra ela, mas sabíamos contra quem

brigávamos. Hoje não, hoje é democracia. Os interesses falam mais alto. Hoje uma
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verba polpuda de publicidade compra a opinião, a dignidade, a decência,

principalmente um jornal desses, que está sucumbindo por esse tipo de atitude. Isso

já não vale mais neste país, porque, graças a Deus, temos a internet, que, em 1

minuto, tira as dúvidas de todos e faz um contraponto. Talvez seja isso que esteja

incomodando aqueles que não souberam adaptar-se às mudanças, a esses novos

tempos.

A minha vida não tem nada de sujo não. Denuncio vagabundo sim; denuncio quem

desvia verba pública ou verba de publicidade desta Casa - está tudo amoitado e

ninguém fala nada -; denunciei quem desviou dinheiro do fundo de pensão dos

Deputados - caso que também foi abafado -; denunciei casos muito graves que a

porqueira desse jornal não teve a decência de publicar sequer nas entrelinhas. Então

não posso respeitá-lo.

Se hoje sou candidato e fui condenado por não comparecer ao julgamento, a tal

carta precatória que mandaram para Belo Horizonte... Não compareci na primeira vez

porque tinha feito uma cirurgia odontológica e tive uma infecção, mas justifiquei-me.

Na segunda vez, eu estava em missão oficial pela Assembleia Legislativa em Nova

Iorque. Mostraram isso, mas a intenção não era julgar o processo, e sim o danado do

Irani, que tem a língua solta. Pensaram: “Vamos calar a boca do danado desse

homem, que não tem nada, não tem rabo preso. Por isso vamos calar a sua boca”. E

esse jornal sem-vergonha vem falar que sou ficha suja. Mas ficha suja são os donos

do jornal, seus diretores e boa parte de seus jornalistas, que vivem achando. Uma

vez denunciei, desta tribuna, uma jornalista que vivia achando, e depois tiveram de

calar a sua boca porque não puderam falar nada.

Essas coisas nos deixam constrangidos, Sr. Presidente, mas gostaria de dizer que

nada melhor que o tempo. Esse jornal vem recebendo dinheiro há muito tempo para

difamar minha família. Mas, como disse, não temos rabo preso. Podemos não ter

trânsito no meio de autoridades que se comparam no final com um conluio e às vezes

protegem verdadeiros criminosos. Não vi nenhuma matéria nessa grande porcaria

dos mineiros hoje, que ainda está de pé graças aos achaques do passado e do

presente contra aqueles que saíam na revista “IstoÉ”, que denunciou com provas

pessoas corruptas e carimbadas. Onde está a cara deles aqui nessa porqueira? Não
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está. Esse jornal é uma porcaria, é um jornal de achaque, que recebe para publicar

matéria de encomenda.

Tanto houve erro no julgamento que o próprio TSE me concedeu liminar no “habeas

corpus”, com prejulgamento de mérito. Tenho a certeza e a confiança de que hoje

essa mudança que vem ocorrendo no Brasil, por meio do Conselho Nacional de

Justiça, que tem patrulhado quem não quer adotar o caminho da verdade e da

correção e está sendo punido, é muito importante. O meu caso ainda não foi levado a

esse Conselho, mas, dependendo da necessidade, podemos levá-lo, não há

problema algum. Quem tem vida limpa não precisa ter receios. Se meu filho é

candidato, esse é um problema dele, que é maior e vacinado. Não tenho de dar

satisfações a uma porqueira de um jornal como esse, que se considera o grande

jornal dos mineiros. Hoje ele é uma porqueira que só atende a interesses, muitas

vezes escusos, e participa ativamente de grandes processos de corrupção no Estado.

Portanto quero dizer que sou candidato, sou Deputado, e o jornal “Estado de Minas”

já não é quase mais nada. Daqui a alguns dias, terá uma turma de excluídos até da

sociedade, pois, no dia em que não tiverem mais essa porqueira nas mãos para

publicarem alguma coisa, serão perseguidos, tendo em vista que ameaçaram e

achacaram muita gente e não cumpriram com o papel que o cidadão tem de cumprir

neste país.

Agradeço a V. Exa. e aos meus pares a paciência. O Deputado Irani Barbosa,

Carteira de Identidade M-3.914.032, CPF 082757486-49, está à disposição de todos.

Entrarei hoje com mais um processo criminal contra esses senhores proprietários -

proprietários não, porque ali ninguém é dono de nada, apenas uma turma de

achacadores que inventou um condomínio para ficar com sobra.

Aliás, o grande provedor e patrocinador era o Governador de Brasília, que foi

cassado por corrupção e colocou dinheiro na meia, na cueca e tudo mais. Hoje,

desesperados, estão atendendo a interesses escusos para fazerem esse tipo de

coisa.

Este é o meu recado aos diretores e a esses jornalistas da porqueira desse jornal:

falem bem ou mal, mas falem de mim. Não tenho rabo preso, não sou condenado

nem ladrão e tenho ficha limpa porque sou honrado e honesto, assim como minha
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família, o que não se pode falar da família Estado de Minas. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - Gostaria de dar um recado aos

taxistas de Minas Gerais: estamos na luta contra o Decreto-Lei nº 43.045, de 2005.

Os trabalhos se encerram hoje, mas a luta continua.

Questões de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer e dizer que, no período da

manhã, votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; a ela apresentei várias

emendas muito importantes para fazermos um planejamento dos gastos do governo

nos próximos anos. Para que um projeto ou uma emenda sejam constitucionais, é

preciso que uma estimativa esteja prevista na LDO. Na verdade, a LDO é

fundamental. Apresentamos emendas para que o governo garanta os investimentos

necessários na saúde. Já poderia estabelecer, aliás, a Emenda nº 29 na LDO, para

garantir um percentual de reajuste para os servidores da educação - no caso a

implementação do Piso Nacional dos Servidores da Educação -, definir um reajuste

para os servidores da segurança, enfim, o conjunto dos servidores do Estado de

forma geral. Apresentamos várias emendas em relação à carga tributária, que, em

nosso Estado, é muito excessiva, ou seja, uma das mais alta do País. Além disso, há

emendas na LDO prevendo essa diminuição da carga tributária - aliás, diminuindo-a,

aumenta-se a arrecadação e a sonegação diminui. Infelizmente grande parte dessas

emendas que apresentamos não foi acatada, mas sim rejeitada. Realmente seriam

emendas muito importantes para avançarmos principalmente em relação à estrutura,

às condições dignas de trabalho dos servidores e à valorização do ser humano.

Sempre costumo dizer que o Estado é feito não só de aço e concreto, mas também

de pessoas. Infelizmente os servidores públicos - aliás, o próprio nome já diz servir

bem ao público - recebem uma remuneração muito baixa em nosso Estado, muito

aquém do que merecem e do que o Estado pode pagar. Em comparação com outros

Estados, Minas Gerais é uma das maiores economias do País e tem uma das

maiores arrecadações. Se compararmos os gastos com os servidores públicos e o

valor dos seus salários, veremos que infelizmente Minas Gerais paga os piores
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salários de todos os Estados da Federação. Se compararmos os gastos com a

segurança pública, os professores, os servidores da educação e a Defensoria

Pública, veremos que, de forma geral, a situação é muito difícil. Ainda faltam as

condições mínimas de estrutura de trabalho. Apresentamos aqui uma emenda para

garantir o aumento do limite da folha de pagamento da Defensoria Pública, que é o

advogado do pobre e do povo. Para se ter uma ideia, 60% das Comarcas em Minas

Gerais não têm Defensor Público. Mesmo com um número muito pequeno de

pessoal, a Defensoria Pública tem uma das maiores produtividades do País. Por meio

da Defensoria Pública, o pobre pode acesso ao Judiciário. Repito: infelizmente 60%

das Comarcas de nosso Estado não têm Defensor Público. Então centenas de

Municípios não têm Defensor Público. Essas pessoas ficam ao léu sem terem acesso

ao Poder Judiciário. Apresentamos uma emenda para aumentar os limites e as

despesas da folha de pagamento, para aumentar também o pessoal, a fim de que

haja mais Defensores Públicos. Hoje a folha de pagamento da Defensoria Pública

não chega a 5% do Orçamento total do Estado. Realmente isso é muito pequeno. O

Judiciário fica com 71%; o Ministério Público, com 24%; e a Defensoria Pública

apenas com 5% do Orçamento do Estado. Aliás, teríamos de aumentar o número dos

servidores do Ministério Público para atender bem à população, a fim de que tenha

onde reclamar, reivindicar e cobrar. É fundamental ter um corpo muito qualificado

para o Ministério Público. Apresentamos uma emenda que garante recursos para o

aumento do limite de despesa com o pessoal e o encargo social, a fim de que a

Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil possam pagar a seus

servidores e garantir a periculosidade que está prevista na Constituição do Estado.

Na verdade, a profissão de policial civil ou militar, de Agente Penitenciário e de

bombeiro militar é de risco. Mais de 139 policiais morreram no exercício de suas

atividades; a profissão é realmente muito perigosa. Outros Estados pagam auxílio

periculosidade, mas Minas Gerais não o paga aos servidores da segurança pública. A

segurança é uma das maiores preocupações da população. Realmente o salários dos

servidores está muito aquém do que eles merecem. Tivemos uma grande vitória com

a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300. Parabenizo o Deputado

Federal Elismar Prado, que foi relator da matéria na Câmara dos Deputados. Muitos
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não acreditavam que seria possível aprovar essa proposta de emenda à Constituição,

mas ela foi aprovada. Agora precisa haver uma luta maior ainda, para que ela

realmente saia do papel e seja aplicada, a fim de que haja, no Brasil inteiro, uma

equiparação entre os salários dos policiais estaduais e os do Distrito Federal. Foi uma

grande vitória da categoria. É fundamental o auxílio-periculosidade. Esperamos que o

próximo governo assuma esse compromisso com os policiais civis e militares e

também com os bombeiros. Apresentamos outra emenda com o objetivo de garantir,

no próximo ano, as despesas com a implementação do piso nacional de educação de

R$1.312,26. Os servidores ficaram quase 50 dias de greve, lutaram pela

implementação do piso, mobilizaram-se em todo o Estado e conseguiram unir a

categoria. Parabenizo cada professora e professor de Minas Gerais pela brilhante

mobilização, que conseguiu que o governo recuasse e discutisse com o setor. É

fundamental a implementação do piso nacional para os servidores da educação.

Apresentamos uma emenda para garantir o reajuste do salário e também um salário

digno aos técnicos da educação básica. Outra emenda foi a que altera as alíquotas

do ICMS que incidem sobre a energia elétrica e as telefonias fixa e celular. Só para

os senhores terem uma ideia, o ICMS...

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, desculpe-me, mas questão de ordem são 5

minutos. Há um Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Deputado Weliton Prado, conclua sua questão de ordem.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço. Se o Deputado João Leite fica incomodado,

não tenho esse problema. Pode usar o tempo que for necessário. Estamos vendo que

o Plenário está vazio, estamos aqui somente V. Exa. e eu. Finalizo, então, se

realmente minha fala incomoda. Pode ter certeza de que, das próximas vezes,

continuaremos incomodando, em defesa...

O Sr. Presidente - Conclua, Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço. Foram essas as emendas que

apresentamos. Conseguimos ainda a redução do ICMS do álcool de 25% para 22%.

Como não há mais quórum, solicito o encerramento de plano da reunião. É

regimental, Sr. Presidente. A reunião deve ser encerrada de plano. Não há mais

quórum. Da mesma maneira que o Deputado João Leite invocou o Regimento
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Interno, solicito também o encerramento de plano da reunião. É regimental. V. Exa.

não pode fazer isso. Solicito o encerramento de plano da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de segunda-feira, dia 2 de agosto, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2010

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Lafayette de

Andrada; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.350/2010; discurso

do Deputado Carlin Moura; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma

do vencido em 1º turno; votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.641/2010; discursos dos Deputados Carlin Moura, Carlos

Pimenta e Padre João; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião;

discursos dos Deputados Weliton Prado, André Quintão, Domingos Sávio, Paulo

Guedes e Dalmo Ribeiro Silva; votação do projeto; aprovação - Votação, em 2º turno,

do Projeto de Resolução nº 4.615/2010; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.136/2010; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.143/2010; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1 - Declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
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Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa

- João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider

Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

4.350/2010 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.350/2010, do Deputado Sebastião
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Costa, que dispõe sobre ensino profissionalizante. A Comissão de Educação opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e

2, que apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, estou encaminhando favoravelmente à

aprovação do projeto, em 2º turno, depois de ampla discussão e negociação com o

autor do projeto. E por que, Sr. Presidente? O projeto trata da transformação dos

cursos livres em cursos profissionalizantes. Da forma como o projeto está redigido, os

cursos que funcionam como livres terão um procedimento facilitado para seu

reconhecimento como curso profissionalizante. Desde a primeira hora, tive uma

preocupação com esse projeto, porque, no meu entendimento, ele poderia ser uma

porta de entrada para a privatização do ensino profissionalizante em Minas Gerais.

Nosso Estado optou pelo Programa de Ensino Profissionalizante - PEP -, significando

que, em vez de dispormos de uma rede estadual própria ofertando o ensino

profissionalizante, esse serviço será terceirizado. Então, em vez da Secretaria de

Educação ter um curso profissionalizante na escola específica, terceiriza esse

serviço, faz parceria com o setor privado e oferta as vagas dentro da rede estadual de

ensino. Essa situação cria até uma contradição, visto que, na rede estadual, o aluno

custa R$1.400,00 por mês, enquanto, no ensino profissionalizante terceirizado, ele

custa R$2.500,00 por mês.

Então fizemos acordo com o autor do projeto e incluímos as Emendas nºs 1 e 2. A

Emenda nº 1 estabelece que os cursos livres transformados em cursos

profissionalizantes pela sistemática dessa lei não poderão participar de qualquer

programa público, não poderão receber dinheiro público e não poderão fazer parte do

programa de ensino profissionalizante, ou seja, autorizaremos que exista sistemática

mais fácil para reconhecer esses cursos, mas criaremos uma salvaguarda, um

dificultador, para que esses cursos da rede privada não venham a ocupar o espaço

da rede pública, resguardando o princípio fundamental de que o ensino público tem

de ser gratuito, de qualidade e fornecido pelo próprio Estado. Já a Emenda nº 2

mantém sob responsabilidade da Secretaria de Educação o reconhecimento desses

cursos. Então, com o acatamento das Emendas nºs 1 e 2, estamos encaminhando
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favoravelmente à aprovação do projeto, mas com a ressalva de que não

concordamos com a metodologia utilizada pela Secretaria de Educação, que está

privatizando e terceirizando o ensino profissionalizante em Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.350/2010 na forma do vencido em 1º turno, com as

Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.641/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, o projeto, em 1º turno, trata da redução

do ICMS para o álcool combustível de 25% para 22%. Concordamos com o projeto,

consideramos importante a redução do ICMS do álcool e até consideramos a

proposta do governo tímida, aquém do necessário. No conteúdo do projeto, existe

mecanismo que estabelece que reduzirão o ICMS do álcool de 25% para 22%, mas

aumentarão o da gasolina de 25% para 27%. Mais uma vez, o governo do Estado usa

a mesma metodologia: entrega com uma mão e retira com a outra, já que valoriza o

álcool, mas prejudica os consumidores da gasolina. Mesmo assim sou favorável à

aprovação do projeto em 1º turno, pois entendo que a cadeia produtiva do álcool

combustível é muito importante para Minas, uma vez que gera emprego e renda,

além de esse combustível ser mais limpo, mais sintonizado com a preservação do

meio ambiente.

Havia apresentado no Plenário, Sr. Presidente, uma emenda ao projeto tratando da

redução do ICMS para o gás de cozinha. Retirei-a do Plenário para facilitar a

tramitação e o projeto cumprir seu tempo hábil, mas a apresentei na comissão que

dará parecer para o 2º turno. Então estou aqui fazendo apelo ao governo. Considero



____________________________________________________________________________
1009

importante a redução do ICMS do álcool e sou-lhe favorável, mas precisamos

também reduzir o ICMS do gás de cozinha, que, em Minas Gerais, é 18%. A maioria

dos Estados cobra 12% de ICMS sobre esse produto, como é o caso do Distrito

Federal. No Amazonas, esse ICMS é 0%; em alguns outros, 17%. Apenas Minas

Gerais tem esta alíquota de 18% para o gás de cozinha.

Isso faz com que o botijão de gás que chega na casa da dona de casa, na padaria

ou no pequeno comércio, seja um botijão de gás dos mais caros do Brasil. Estamos

propondo também a redução do ICMS do gás de cozinha para que possamos facilitar

a vida do consumidor brasileiro e da dona de casa. Ainda existem famílias mineiras

que estão cozinhando com o fogão de lenha, um método do século retrasado,

antiecológico. Isso porque, com o preço do botijão de gás cobrado em Minas Gerais,

torna-se impossível fazer o almoço, a jantinha ou o café da manhã, pois o preço do

gás está altíssimo. Estou encaminhando favoravelmente à aprovação, em 1º turno, da

redução do ICMS do álcool, mas espero que o governo se convença, até amanhã, no

parecer de 2º turno, e possamos reduzir também o ICMS para o gás de cozinha.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlos

Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, também quero encaminhar

favoravelmente ao projeto do governo do Estado que promove uma redução do ICMS

do álcool combustível. Entendo que o governo do Estado tem de continuar com essa

política de se fazer até mesmo uma comparação do que acontece em Minas Gerais e

nos Estados limítrofes a Minas Gerais. Estamos vendo casos em que o ICMS aqui é

maior que o ICMS praticado em outros Estados, principalmente em Goiás e em São

Paulo, onde ele é menor, provocando, na verdade, uma evasão dos recursos de

Minas para os outros Estados. Para mim a boa política, a política inteligente, é essa

que está sendo praticada. O governo tem encaminhado pontualmente algumas

questões, por exemplo, agora com o álcool combustível. Já tivemos também a

redução do ICMS da energia elétrica que se presta aos projetos de irrigação do Norte

de Minas.

Portanto é necessário fazer um estudo benfeito, com base científica, com fatos

reais para evitar a evasão. Não podemos entrar nessa briga da guerra fiscal. Minas
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tem tudo para crescer. É um Estado que está se desenvolvendo, um dos poucos

Estados do País que têm índices de exportação e de produção maior que a média

nacional. Então Minas está no caminho certo.

Ouvi o pronunciamento do colega que me antecedeu, quando ele analisa um fato e

apresenta outros. Temos de reconhecer o esforço do governo do Estado - do ex-

Governador Aécio Neves e do Governador Anastasia -, que está fazendo com que

Minas se torne um Estado bom de se viver, um Estado de qualidade de vida e que

tem uma segurança primorosa - se não é a melhor de todas, pelo menos estamos no

caminho para que possamos ter uma segurança pública à altura do nosso povo.

Recentemente Minas Gerais comemorou dados que mostram que o ensino básico do

nosso Estado está em primeiro lugar entre todos os Estados brasileiros. O índice de

aproveitamento aqui é superior ao de São Paulo e do Distrito Federal. Nós quase

alcançamos, já em 2010, as metas que só seriam alcançadas no final de 2011. Nosso

Estado está organizado, está sendo bem administrado, tem um caminho a percorrer,

um plano a ser seguido - e que está sendo seguido. Enfim, um Estado que

efetivamente traz as suas ações para beneficiar a nossa região, o nosso povo. Se

compararmos Minas Gerais hoje, meu caro Hely Tarqüínio, com a de sete anos atrás,

veremos um avanço enorme no nosso Estado. Está no papel, os dados estão no

preto e no branco, e não adianta contestar. Por isso parabenizamos o Governador.

O álcool combustível é fundamental não só para tocar a frota, mas também para

incentivar a produção de biodiesel, de que nossa região tem uma fábrica. Então,

somos absolutamente favoráveis.

Também estamos na obrigação de mostrar os avanços que Minas está tendo na

saúde, na educação e na geração de emprego. Aliás, com um aumento de 20% nas

carteiras assinadas, assinamos mais carteiras aqui que a média nacional, que registra

um aumento de 10%. São 20% a mais de empregos formais que temos em nosso

Estado. Faço esta observação para contribuir na análise: certamente, quando o

dinheiro fica em Minas, gera emprego, desenvolvimento e progresso para o nosso

Estado. Parabéns, Governador Anastasia, por nos enviar esse projeto e por perseguir

um caminho sólido e consolidado de desenvolvimento e progresso para Minas Gerais.

Obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre

João.

O Deputado Padre João* - É um projeto que traz alguns benefícios para a

agricultura familiar, para cujos produtos vimos construindo um incentivo desde 2008.

Mas aí vêm decretos, resolução, protocolo de adesão, etc. É uma enrolação. Dois

anos se passaram e ainda não foi efetivada a redução de ICMS para os produtos da

agricultura familiar. Nossa esperança agora é que aqui, em forma de lei, sejam

contemplados os agricultores familiares, em relação ao leite e seus derivados, por

exemplo. Temos de garantir a agroindústria familiar. Não basta que o agricultor

familiar produza; temos também de facilitar a agregação de valor e, assim, a

comercialização coletiva. Nossa expectativa, então, é que, para o 2o turno desse

projeto, seja acatada a nossa contribuição, que vimos construindo desde 2008.

Em relação ao álcool, é uma vergonha a comparação entre Minas e São Paulo: lá, a

alíquota é 12%; aqui, 25%. Há uma lei estadual, criada por projeto de lei de minha

autoria, de incentivo à microdestilaria do álcool, porque entendemos que, em relação

a combustível fóssil, o álcool é menos poluente. A produção do álcool deve ser feita

com responsabilidade - não se trata de produzir a cana com o uso de fogo ou

explorando os trabalhadores. Assim, teremos de fato uma energia limpa,

diferentemente da conseguida com o combustível de origem fóssil, altamente

poluente e finito. Portanto acho também significativa a emenda acolhida nesse

projeto, porque nossa esperança é ter energia limpa. Mas nossa expectativa era a de

implementar a política estadual das microdestilarias. O projeto foi nosso, e hoje já é

lei estadual esse incentivo às microdestilarias, possibilitando ao agricultor familiar

produzir o álcool na sua fazenda ou sítio. Dessa forma, juntamente com o álcool, vai

criar o gado e, assim, produzir o leite. A grande diferença da agricultura familiar é que

ela não trabalha com a monocultura. Portanto não estamos falando em monocultura

da cana, até porque nenhuma monocultura é solução. Isso está claro para nós. Mas

não tenho dúvida de que ainda é muito pouco o incentivo para a produção do álcool:

em São Paulo, o imposto é de 12%; aqui, de 25%. Urucânia, minha terra natal, foi o

primeiro Município mineiro a ter usina de álcool. A Zona da Mata já foi em Minas

Gerais a região onde se tinha a produção de álcool e de açúcar. Urucânia já foi o
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maior produtor de açúcar e de álcool. Hoje percebemos que esse conjunto econômico

migrou para o Triângulo por causa da topografia, da proximidade de São Paulo, da

logística e das facilidades de mecanização. Porém deixo registrada esta diferença do

álcool produzido como energia limpa, pois esperamos que de fato o seja. Esperamos

que não seja álcool com sangue de trabalhadores nem fruto da exploração da força

de trabalho. Apenas dessa forma a energia será limpa. Nossa visão de limpeza não é

apenas em relação ao meio ambiente, pois engloba também o social. O avanço ainda

é muito tímido se o compararmos ao de outros Estados.

Questão de Ordem

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, este é projeto importante. No ano

passado, tive oportunidade de integrar a comissão especial da Assembleia que

analisou os impactos da crise econômica no Estado. A questão tributária foi muito

questionada por vários segmentos produtivos de Minas, inclusive por este. Sabemos

das condições de concorrência desigual entre Estados muito próximos e até

governados pelo mesmo partido, por exemplo, o PSDB em São Paulo e em Minas.

Sabemos que a carga tributária é muito alta e que pesa, sobretudo, no bolso do

cidadão. Consideramos que a energia limpa é um ótimo caminho do ponto de vista da

sustentabilidade ambiental, da renovação das fontes energéticas, da qualidade de

vida e da geração de emprego e renda. Considero que talvez o caminho da

compensação não seja o mais adequado, até porque boa parte dos consumidores e

dos contribuintes também utiliza a gasolina, outra fonte de combustível. Tenho

dúvidas em relação ao projeto. Parece-me que não há quórum para votá-lo. Logo,

solicito suspensão da reunião para entendimento e para que haja Deputados

suficientes para aprová-lo.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.
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O Deputado Weliton Prado* - Tenho uma convicção muito segura: temos de nos

preocupar com o futuro da humanidade, adotando ações muito firmes no presente.

Estive na Dinamarca, em Copenhague, e vi que esse é um sentimento do mundo

inteiro. É preciso diminuir a poluição, a emissão de gases, o efeito estufa. Uma das

causas principais é o combustível fóssil. O álcool, do ponto de vista ambiental, polui

muito menos que a gasolina e o diesel. Como o Presidente Lula, tenho uma grande

convicção: defendo o álcool como combustível e como fonte de energia renovável,

sustentável, que garante a geração de emprego e renda, preservando o meio

ambiente.

O grande problema do nosso Estado é a carga tributária. Trata-se de uma grande

injustiça porque, em Minas Gerais, o ICMS do álcool é 25%; em Goiás, 15%; em São

Paulo, 12%, menos da metade do que é cobrado em Minas. O que falavam em São

Paulo? Que, se diminuíssem o ICMS para 12%, a arrecadação cairia muito. Mas o

que aconteceu? A arrecadação não caiu, ao contrário, até aumentou, porque a

sonegação diminuiu. A sonegação em Minas Gerais é muito grande. Por quê? Porque

o ICMS do álcool é 25%, e não há como competir com outros Estados. Realmente é

muito caro. Se diminuíssem o ICMS, somente a diminuição da sonegação garantiria a

compensação, respeitando-se a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Infelizmente o governo enviou o projeto para esta Casa diminuindo apenas 3% e

aumentando o valor da gasolina. A princípio, sou totalmente contra o aumento da

gasolina, mas a favor da aprovação do projeto, até por coerência. O nosso projeto foi

anexado ao Projeto de Lei nº 4.641, mas foi o primeiro projeto. Tenho grande orgulho

em falar que o primeiro projeto que tramitou nesta Casa foi de nossa autoria. Logo

após a posse dos Deputados, encaminhei-me ao setor de protocolo, fiquei mais de 15

horas na fila e protocolei o Projeto nº 1, que diminuía o ICMS do álcool. O nosso

projeto estava tramitando. Ele tinha prerrogativa, mas foi anexado ao do Governador.

O certo seria o contrário: o projeto do Governador deveria ter sido anexado ao nosso,

que iria tramitar. Não fizemos um cavalo de batalha disso, porque sabemos da

importância da aprovação do projeto. Do ponto de vista concreto, não haverá uma

redução significativa, mas, com certeza, já sinaliza um avanço.

Podem ter certeza de que o futuro Governador do Estado, independentemente de



____________________________________________________________________________
1014

quem seja, precisará ter uma posição muito firme. Minas não consegue disputar com

outros Estados nessa guerra fiscal, porque o ICMS deles é menos da metade do valor

cobrado neste Estado. O próximo Governador terá de colocar o dedo na ferida e

diminuir, de forma significativa, o ICMS do álcool. Com isso, haverá aumento na

arrecadação, porque também diminuirá a sonegação significativamente. Sou

totalmente favorável à diminuição do ICMS do álcool e contrário ao aumento da

gasolina. Mas vamos votar favoravelmente ao projeto por questão de convicção e de

consciência, até nos preocupando com o futuro do nosso país. Com a questão

ambiental não podemos brincar. Temos de fazer a nossa parte. Sou o seguidor

número um do Presidente Lula, defendo realmente a possibilidade de o Brasil ser um

dos grandes propulsores das energias renováveis. Sabemos como é importante o

álcool, precisamos ter o alcoolduto para exportar álcool para todo o mundo e

contribuir com o meio ambiente. Se os outros países tiverem que pagar por isso,

terão de pagar a conta.

O projeto é muito importante, e votaremos favoravelmente a ele. Espero haver mais

avanços, não aumentando o ICMS da gasolina, mas diminuindo mais ainda o ICMS

do álcool, para concorrermos com São Paulo, onde o ICMS é 12%, e com Goiás,

onde é 15%.

Realmente o ICMS do nosso Estado é muito alto, é muito dinheiro que entra no

caixa do Estado. Infelizmente esse dinheiro não chega para garantir a valorização dos

servidores. Hoje haverá mais uma vigília dos professores, cobrando uma posição

firme do governo. Gostaria de agradecer a todos e de colocar o nosso

posicionamento de votar favoravelmente ao projeto, mesmo tendo várias objeções,

principalmente no que diz respeito ao aumento do ICMS da gasolina.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, conversei com integrantes do Bloco

PT-PMDB-PCdoB e queria externar minha preocupação. Não há nenhum

questionamento quanto à redução do ICMS do álcool, até porque, repito, integrei a

comissão da Assembleia no enfrentamento da crise econômica, a qual ouviu vários

segmentos. Reconhecemos a guerra fiscal, achamos importante essa redução na
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linha da energia limpa, renovável, da cadeia produtiva, da geração de emprego e

renda. Há um questionamento quanto ao mecanismo compensatório no tocante à

elevação do ICMS da gasolina. Esse é o ponto. É uma questão que gostaria de

levantar. Concordo com o Deputado Weliton Prado no sentido de que já pagamos

muitos impostos na conta de energia, de água, de telefonia, de telefonia celular, e

agora do combustível, da gasolina. Tem de haver uma coerência e, dentro dessa

coerência, estamos levantando o ponto relacionado a esse mecanismo

compensatório.

Faço um apelo ao Deputado Mauri Torres, Líder do Governo. Abrimos mão do

processo de verificação de quórum ou mesmo de uma obstrução para isso ser

resolvido hoje. Mas, entre o 1º e o 2º turno, se houver uma alternativa viável e

responsável diante dos cofres públicos da receita estadual, sabemos que é

necessária a compensação. Seria mais adequado que houvesse uma compensação

que beneficiasse mais o contribuinte.

Em função da importância da redução do ICMS do álcool, votaremos

favoravelmente para não atrapalhar a tramitação do projeto. Já que este espaço é

uma Casa Legislativa, fica aqui o espaço da criatividade, da construção política e

técnica, para, quem sabe, até o 2º turno, acharmos uma possibilidade de

compensação na elevação de um outro mecanismo, de uma outra possibilidade que

não pese tanto no bolso do contribuinte, que também utiliza a gasolina. Votaremos

favoravelmente no 1º turno, reservando-nos o direito de, no 2º turno, avaliarmos a

situação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, quero manifestar nosso

posicionamento favorável ao projeto de iniciativa do Governador, Prof. Antonio

Anastasia, pelo qual lutamos sempre nesta Casa. Participamos de encontro com o

segmento responsável pela produção do álcool. É bom lembrar o óbvio, que às vezes

é preciso ser dito: o álcool é um combustível renovável, que gera emprego, renda e

riquezas em Minas Gerais. Começam a ser produzidas essas riquezas no campo, e o

processo de industrialização e distribuição se dá não só em solo brasileiro, mas -
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especificamente hoje podemos dizer - em solo mineiro.

Há poucos dias, participei, com muita alegria, da inauguração de uma das mais

modernas usinas de álcool do país e também do mundo, já que o Brasil é um País

pioneiro e possui tecnologias avançadas na produção do álcool de cana de açúcar.

Participei, em Uberaba, da inauguração da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, da

Usina do Vale do Tijuco, que já começou produzindo milhões de toneladas de litros

de álcool. Dessa forma, é mais uma fonte de geração de emprego, renda e energia

renovável, que não traz os problemas da energia fóssil do petróleo. O importante é

que o governo começa uma ação, por meio da qual esperamos que, ao longo do

tempo, vá reduzindo o imposto do álcool para que esse combustível se torne mais

competitivo e mais atraente para o consumidor. Consumindo-se mais álcool,

poderemos gerar mais empregos em Minas, motivar o crescimento da economia

mineira e preservar o meio ambiente, visto que esse combustível não traz tantos

riscos ambientais. Devemos lembrar também que hoje a legislação proíbe a

queimada dos canaviais e novas tecnologias já vem apresentando alternativas para a

produção, sem aquele trabalho penoso.

Na usina de cuja inauguração participei, há mão de obra qualificada, máquinas com

ar refrigerado, trabalhadores treinados e ganhando um salário melhor, além de

tecnologia de ponta para gerar uma energia de qualidade, sendo que o lucro fica aqui,

e não no Oriente Médio, na Bolívia, na Venezuela. O certo é que temos de valorizar o

que é nosso, e fazer isso com uma política de redução de imposto sobre o álcool é

uma decisão inteligente. Agora, seria importante fazermos isso sem aumentarmos

outros impostos. Esse é o grande desafio que está colocado para o Brasil.

Fui Prefeito e sei como é sua luta. O governo do Estado também trabalha para

garantir o equilíbrio entre o que arrecada e o que gasta para cumprir suas obrigações

com a educação, com a saúde e com a infraestrutura. Por que estou falando isso?

Estou repetindo o óbvio, o que todos já sabem. Falo isso porque a Câmara Federal

não age, não vota uma reforma tributária, um novo pacto federativo, para que haja

uma distribuição mais justa entre aquilo que se arrecada e as obrigações dos entes

federados. Aqui, no Brasil, temos uma realidade perversa. Desde que se nasce até

morrer, todos pagam impostos, porque eles estão embutidos no custo do que cada
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um consome. Em quase tudo que se consome, há imposto, mas a maior parte fica na

mão do governo federal, uma pequena parte fica com o Estado e outra parte muito

pequena, com o Município. No entanto, a obrigação de prestar serviço ao povo não é

distribuída da mesma forma. Ou seja, o Município e o Estado são os que mais são

chamados a prestar serviço à população, seja na área da educação, seja na área da

segurança, seja na infraestrutura. Só que o dinheiro fica concentrado em Brasília, e aí

vemos esse mar de corrupção no Brasil. É dinheiro sendo jogado fora. Às vezes,

dizem até que está sobrando para emprestar ao FMI ou para doar a outros países,

apesar de estar faltando dinheiro aqui e de termos dificuldade para equilibrar as

finanças e pagar melhor o professor, que precisa de uma boa remuneração. Ou seja,

isso acontece, embora faltem recursos também para investir mais na saúde.

Então, é preciso baixar o imposto do álcool. Vamos votar. A Assembleia mineira

nunca falta. Quando é necessário, estamos aqui para votar. Porém, a Câmara

Federal tem de votar também uma reforma tributária mais justa e fazer uma

distribuição mais equilibrada dos impostos, até para que os Estados possam reduzir

mais os impostos e pagar melhor o funcionário público. A Câmara Federal fala em

votar uma reforma tributária, um novo pacto federativo, mas fica só na promessa.

Enquanto isso, a Assembleia mineira dá um exemplo, isto é, por iniciativa do

Governador Antonio Anastasia, vota um projeto de lei que reduz o ICMS do álcool e,

portanto, favorece a economia mineira, tornando-a competitiva, principalmente na

área da produção do álcool. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo

Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, seria até muito justo se as coisas

acontecessem da forma exposta pelo colega Domingos Sávio. Porém, fiquei muito

satisfeito e feliz. Gostaria de dizer aqui que sou favorável a qualquer projeto de

redução de impostos.

Cheguei aqui com a intenção de votar, de fazer a defesa, mas essa ideia do

governo de reduzir em 2% o ICMS do álcool e ao mesmo tempo aumentar em 2% o

ICMS da gasolina é presente de grego. Eu esperava que o governo mandasse para

esta Casa um projeto reduzindo o ICMS do álcool para 12%, como fizeram os
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Estados de São Paulo e de Goiás. Mas não: quer reduzir em 2% ou 3% o ICMS do

álcool e passar esse percentual para a gasolina. Isso é presente de grego para o

cidadão, porque não se está diminuindo nada. A diferença é bem pequena, e não

haverá vantagem em abastecer com álcool. No Estado, o consumo de gasolina é

maior, portanto o Estado arrecadará mais impostos com esse projeto. Não há

desoneração alguma; muito pelo contrário, é mais um presente de grego do

Governador Anastasia, que, com seu choque de gestão, ou de ingestão, a cada dia

que passa penaliza mais o contribuinte. Todos os anos, há aumento nas contas de

água e de luz, nos impostos, no IPVA. É multa para cá, multa para lá, multa no

produtor, multa no taxista; a indústria de multa funciona uma beleza no Estado, assim

como a da arrecadação. Agora, os salários dos professores e dos servidores da

saúde não aumentam um centavo. Mas não faltam recursos. Falam que os recursos

ficam todos na União. Ficam na União, mas a União distribui em programas sociais.

Vejam o investimento do governo federal em Minas nos últimos sete anos! Foi cinco

ou seis vezes superior ao que investiu o governo passado, do Fernando Henrique.

Portanto está havendo distribuição de renda no Brasil. Minas Gerais está aumentando

a arrecadação a cada dia; todos os dias, aumenta tudo. Agora o governo manda

projeto para reduzir o ICMS do álcool, e viemos felizes votar, mas há maquiagem no

projeto, que diminui o ICMS do álcool, mas aumenta o da gasolina. Mais um belo

presente do Governador Anastasia, especialista em impostos, em cobrar, em arroxar

o cidadão. Este Governador é esperto nisso desde a época em que era Secretário,

depois como Vice-Governador e agora como Governador. Um campeão em

esperteza, em colocar projetos aqui que maquiam, que invertem a realidade. Ele

sinaliza que resolverá, mas não resolve nada, porque reduz um pouco o imposto do

álcool, mas o transfere para a gasolina. Como o cidadão mineiro consome mais

gasolina, pagará mais impostos. Então estou aqui reafirmando que é mais um

presente de grego do Governador Anastasia, campeão em aumentar impostos em

Minas Gerais. Nessa área, ele sabe muito bem arroxar o cidadão, cobrar, retirar cada

vez mais do bolso do contribuinte. Por isso gostaria que nossa bancada e todos os

Deputados avaliassem melhor esse projeto. Seria muito bom reduzir em 3%, 4%,

10% o ICMS. Não vemos aí problema algum. Se a alíquota caísse para 12%, para
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15%, seria ainda melhor, mas retirar de um para aumentar em outro, a meu ver, soa

como presente de grego. São mais impostos e mais arroxo para o cidadão e para o

contribuinte de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, não iria usar a tribuna para

encaminhar, mas sou obrigado a me manifestar em decorrência do último orador, que

chamou esse projeto de presente de grego. Devo dizer a V. Exa. que, com esse

projeto, estamos realmente avançando muito. É muito importante discuti-lo hoje, pois

suas propostas nasceram aqui, na Assembleia Legislativa, na comissão instalada

para o combate à crise. Tive o prazer de fazer parte dessa comissão, e pudemos

ouvir o setor sucroalcooleiro, cujas demandas se relacionavam à redução do ICMS

sobre o álcool. Com esse projeto, o governo está cumprindo seu papel. Parabenizo o

Deputado Sebastião Costa, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça,

e o Deputado Zé Maia, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por

seus pareceres. O projeto, com certeza, já está pronto para merecer desta Casa um

parecer por sua aprovação em 1º turno.

O governo Anastasia tem cumprido seu papel de forma extraordinária. Há poucos

dias, tivemos a redução de 12% para 7% no setor têxtil e de confecções, atendendo

às reivindicações e propiciando geração de emprego e maior investimento em todo o

Estado. Sr. Presidente, além disso, há outras demandas que estão sendo analisadas

pela Secretaria de Fazenda, sob o comando do Secretário Colombini. Com certeza,

muito em breve, teremos aqui também a redução da taxa da água mineral, que será

transferida do segmento de bebidas para o de alimentos.

Parabenizo pelo projeto. Estamos votando favoravelmente, principalmente

considerando-se que, no Sul de Minas, a competitividade do álcool era tão grande

como a do Estado de São Paulo. Fico muito feliz de esse projeto ter nascido na

Assembleia Legislativa, com a comissão da crise. O Governador atendeu às

reivindicações, e agora o projeto vem a Plenário para sua aprovação. Encaminhamos

favoravelmente.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.641/2010. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 4.615/2010, da Mesa da

Assembleia, que dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. No

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda nº 2. Em votação, o

projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Resolução nº 4.615/2010 com as Emendas nºs 1

e 2. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.136/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº

1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

4.136/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.143/2010, do Governador do Estado,

que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar, com encargo, à

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em
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1º turno, o Projeto de Lei nº 4.143/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saudar a todos e a todas e de dizer que

nesta noite iniciamos um processo em que temos de avançar muito mais: a

desoneração do ICMS do álcool em nosso Estado, que é um verdadeiro absurdo. O

ICMS a 25% demanda reforma tributária no País, para acabar com essa carga

tributária totalmente absurda que é cobrada em alguns Estados, como aqui, em Minas

Gerais. O ICMS da energia elétrica residencial no Estado, com a cobrança por dentro,

chega a 42%. A reforma tributária deixa bem claro que a alíquota máxima será 25%.

Não se poderá cobrar mais que 25%. É fundamental a reforma tributária, porque, no

Estado, há realmente exagero. É muito importante estabelecer o percentual para

definir também o IPVA. Por que aqui é mais caro que em outros Estados? Aliás, o ex-

Governador Itamar Franco criou a taxa de licenciamento, que outros Estados não

tem; não há em Goiás nem em outros Estados, mas há aqui, em Minas Gerais. Em

Goiás, os veículos com mais de 10 anos são isentos, mas infelizmente se paga em

Minas Gerais. Demos passo importante, que representou avanço. No entanto,

infelizmente, houve compensação em relação à gasolina, e deixo bem claro que não

concordo com isso. Mas é fundamental diminuir o ICMS do álcool. Temos de valorizar

o setor no Estado. Há realmente grande injustiça. Minas Gerais é um dos maiores

produtores de álcool, mas infelizmente quem tem veículo a álcool ou a bicombustível

não tem como utilizá-lo em Minas, pois às vezes não compensa em relação à

gasolina, por causa do preço e do ICMS, que é muito caro. Em São Paulo, são 12%;

em Goiás, é muito mais barato. É muito injusto o ICMS cobrado no Estado. Por que

esse projeto está sendo aprovado na noite de hoje? Ele está sendo aprovado, porque

o ex-Governador Aécio Neves havia feito compromisso com o setor de diminuir o

ICMS do álcool, mas não cumpriu. Houve muita pressão, inclusive a do setor, em

relação ao Governador. “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.” Cansei

de participar de eventos e distribuir materiais cobrando a aprovação do Projeto nº 1,

de nossa autoria, que tramitava na Casa e diminui o ICMS do álcool. O projeto estava

tramitando na Casa, quando o Governador mandou projeto semelhante, alterando
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apenas o percentual. Em vez de diminuir para 12%, foi para 22%. Nosso projeto

deveria ter prerrogativa na tramitação, e o do Governador seria anexado ao nosso.

Mas abrimos mão, a pedido do Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho,

para que o projeto tivesse celeridade e fosse aprovado com máxima urgência, para

entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem. E nosso projeto foi anexado ao do

Governador, conforme pedido pessoal do Presidente da Casa. Do ponto de vista

regimental, deveria ser o contrário: o projeto do Governador deveria ser anexado ao

nosso, e o nosso tramitaria. Esperamos que, no próximo governo, tenhamos redução

significativa do ICMS do álcool e valorização do setor. No caso, tenho certeza de que

Minas Gerais não perderá em nada em arrecadação, porque a sonegação diminuirá.

Com a diminuição da sonegação, aumentaremos a arrecadação, o que ocorreu em

São Paulo e em outros Estados. Em São Paulo, quando o projeto estava tramitando,

houve o mesmo. Disseram que ele quebraria o Estado de São Paulo, porque a

arrecadação cairia. Diminuíram para 12%. E o que houve? A arrecadação aumentou.

Hoje, São Paulo tem o ICMS de 12%, menos da metade do valor cobrado em Minas

Gerais. Sou grande defensor do setor sucroalcooleiro. Só não o defendo mais do que

o Presidente Lula, que defende nosso país com unhas e dentes, em todo o mundo,

com responsabilidade, respeitando os direitos trabalhistas e a pessoa humana. Trata-

se de setor que gera emprego e renda. Aquilo é correto, pois temos realmente de

valorizá-lo. Se há algum setor que descumpra a legislação e não respeite as leis

trabalhistas, ele tem de ser punido efetivamente, de forma muito firme. Não podemos

aceitar carga tributária exorbitante, como a que é cobrada no Estado. Não há

justificativa alguma para nosso ICMS, em Minas Gerais, ser de 25%. Fico realmente

muito feliz por ter sido o projeto de que sou coautor anexado ao projeto do

Governador e aprovado em 1o turno. É grande avanço, porque o próximo Governador

terá de dar resposta ao povo de Minas Gerais, diminuindo de forma significativa o

ICMS do álcool. Essa já é uma sinalização muito importante.

O Deputado Padre João - Obrigado, Presidente. Ainda participarei de reunião da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas quero dizer que votamos

favoravelmente a todos os projetos em pauta. Quero fazer referência à redução de

3% no ICMS do álcool, que passa de 25% para 22%. É importante que o
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telespectador e o povo mineiro entendam que está sendo elevado o da gasolina em

dois dígitos. Ou seja, o governo não está fazendo nada; a diminuição fica por conta

do consumidor. Isso tem de ficar muito claro. Os próprios usineiros têm de enxergar

que o governo não está contribuindo, está apenas deixando que o povo se vire e se

entenda. Essa é a postura do governo. De qualquer forma, a redução do ICMS do

álcool é ainda muito tímida. Qualquer governo que tenha de fato compromisso com o

Planeta tem de incentivar a mudança da matriz energética. É isso o que está em jogo,

e esta deve ser a questão: a mudança da matriz energética. O Brasil é o país com

melhores condições para a produção de energia renovável. No que tange ao ICMS, é

competência do Estado, de cada unidade federativa, promover tal incentivo. No

Estado de São Paulo, o ICMS é de 12%; em Minas, cai agora de 25% para 22%. A

diferença, em relação a São Paulo, continua de 10%. Está claro para as nossas

universidades e para qualquer cidadão que, quando incentivamos o consumo de

álcool nos veículos, estamos contribuindo para o Planeta como um todo, porque é

incomparável a emissão de gases por um veículo de motor a diesel ou a gasolina e a

emissão por um veículo a álcool. Isto tem sido uma luta. Desde 2003, vimos

buscando forma de incentivar o uso do etanol. Até que enfim, temos moto a álcool, o

que cobrei muitas vezes, desde 2003 e 2004, nesta Casa. Mas a produção ainda é

tímida, e a moto, apesar de ser veículo pequeno, polui 10 vezes mais que um carro.

Então, com estes incentivos, temos de enxergar nossa responsabilidade com o

Planeta. Podem até dizer que a produção da cana é poluente. Aí é papel do Estado,

do governo, fiscalizar para garantir a produção da cana sem agressão ao meio

ambiente e sem exploração da força de trabalho. Aí teremos de fato uma energia

limpa. Não tenho nenhuma dúvida sobre a importância de mudarmos a matriz

energética e consumirmos o etanol, deixando a gasolina e o diesel. A própria potência

do carro é maior, e o meio ambiente ganha por ser menos poluente. Os grandes

centros, sobretudo, serão gratos a essa inversão do uso da energia nos veículos.

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado, Sr. Presidente. Votamos com muita

satisfação o projeto de lei do Governador Antonio Anastasia, que trata da redução do

ICMS para o álcool. Demos um passo; precisamos avançar mais, porém toda

caminhada acontece passo a passo, especialmente quando se tem um gestor
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responsável. Assim é o Prof. Anastasia, primeiro, auxiliando o Governador Aécio

Neves e, agora, conduzindo com responsabilidade e seriedade as ações do governo

do Estado. É verdade que seria muito bom, caso o governo do Estado pudesse

reduzir bruscamente o imposto, e, de fato, queremos que isso ocorra. Entretanto já

estamos dando um passo importante, porque tornamos o álcool mais atrativo que a

gasolina, nós o tornamos um produto que dá mais retorno para o usuário. Hoje temos

uma crescente frota de veículos flex. Neles, o cidadão pode optar por colocar

gasolina ou álcool. Se o imposto do álcool é reduzido, seu consumo é estimulado.

Com isso, o cidadão economiza. Como o Estado ganha? Principalmente aumentando

a produção de álcool em Minas, pois é uma energia limpa, renovável e que gera

emprego. Para que possamos reduzir ainda mais o ICMS do álcool e, quem sabe?,

até o da gasolina, é preciso um novo pacto federativo, ou seja, a Câmara Federal

precisa trabalhar, precisa fazer o dever de casa. Ficamos nós, na Assembleia e no

governo do Estado, tentando fazer mágica, porque é quase uma mágica mesmo,

pois, para reduzir um pouquinho dali, é preciso aumentar do outro lado, caso contrário

cai a receita geral do Estado. Se isso ocorre, não é possível manter o serviço de

educação, de segurança pública, etc. Isso porque os Estados e os Municípios ficam

com a menor fatia do bolo. O governo federal fica com a maior fatia, mas o Estado e o

Município prestam a maior parte dos serviços aos cidadãos. Você que me assiste

pela TV Assembleia, transmitida para mais de 400 cidades, faça um raciocínio rápido:

quantos funcionários públicos municipais você conhece? Com certeza, muitos. Eles

trabalham com a educação, com a limpeza, com a saúde da cidade. Quantos

funcionários públicos estaduais você conhece? Seguramente, muitos, que trabalham

com educação, segurança, e assim por diante. E funcionário público federal? Quando

conhecemos algum, ele é da receita federal, para arrecadar. Portanto o serviço é

prestado ao cidadão pela Prefeitura e pelo governo do Estado, e quase nada pelo

governo federal. Porém aquele dinheiro com que pagamos impostos, a maior parte,

ou seja, mais de 60%, vai para o Tesouro Nacional e o cidadão não o vê de volta,

conforme seria necessário. É preciso que a Câmara e o Senado Federal tenham

sensibilidade. Às vezes vemos Deputado Federal achando que o papel dele é apenas

arrumar uma emenda para o Município. Esse também é um dos papéis, entretanto o
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maior papel é o de legislar para melhorar a qualidade de vida do nosso povo.

Estamos vendo uma situação assustadora. A cocaína e o “crack” estão tomando

conta de nossas crianças; o funcionário público está sendo massacrado; o professor

ganha um salário miserável; a polícia mobiliza-se para aprovar a Proposta de

Emenda à Constituição nº 300, em Brasília, a fim de que possa haver somente um

salário em todo o País. Entretanto nada acontece, porque não há uma reforma

tributária. Na Assembleia Legislativa, estamos dando alguns exemplos. Eu, por

exemplo, fui autor da lei - depois o Governador enviou substitutivo e incorporou - que

isentou o ICMS do leite, possibilitando para um laticínio o crédito presumido de todo o

leite que ele compra de todos os produtores. Melhorou para o leite. Aliás, nesta

semana, estarei em Pompéu, a cidade que inspirou essa mudança para reduzir o

imposto do leite. Em Pompéu, há um povo guerreiro, batalhador. Amanhã, aliás, será

iniciada a Super Leite, grande exposição agropecuária da produção de leite, com

curso, tecnologia e muito mais atividades rurais que festa, a fim de mostrar que o

produtor rural está vivo, apesar de sofrido e das dificuldades. Então reduzir imposto é

sempre importante. Temos de fazê-lo, como fizemos no caso do ICMS do leite. Foi de

minha autoria a iniciativa de reduzir o ICMS sobre o mel e outros produtos originários

da apicultura, mas ainda temos muito a enfrentar nessa área, e o governo federal

deve dar seu exemplo. O governo federal, infelizmente, falou e falou em reforma

tributária e não a fez. A cada ano, ele arrecada mais, batendo recorde de

arrecadação, em ganância arrecadadora terrível, e os Estados e os Municípios estão

sofrendo. Então é preciso que o País reveja essa questão tributária. Temos de

diminuir os impostos para que o cidadão tenha qualidade de vida melhor e também

para distribuir melhor esses impostos entre Municípios, Estados e União. Com isso

também o serviço público e, principalmente, o salário dos educadores e o serviço da

área da saúde melhorarão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas

e público que nos assiste pela TV Assembleia, venho a esta tribuna, mais uma vez,

para declarar meu voto. Aprovamos aqui, Sr. Presidente, o Projeto de Resolução da

Mesa nº 4.615/2010. Também V. Exa. é Deputado muito atento às questões internas

do Poder Legislativo, e esse projeto dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da
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Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Votamos

favoravelmente ao projeto e também votamos duas emendas, Sr. Presidente, que

vieram fazer uma correção. Temos olhar mais clínico, mais meticuloso em relação às

ações do Poder Legislativo, que obviamente se refletem na sociedade. À medida que

temos aqui um servidor mais satisfeito e mais bem-entrosado e integrado, obviamente

teremos produção legislativa melhor, resposta melhor no assessoramento aos

Deputados. Esse projeto, de certa forma, passava despercebido, e tive a iniciativa de

sugerir duas emendas. A primeira foi acatada pela Mesa e pelo conjunto dos

Deputados e alterou o art. 10. A Emenda nº 1 diz, em seu parágrafo único, que os

servidores responsáveis pelo desempenho da função de gestor de projetos serão

designados pela Mesa da Assembleia, e não pelo Diretor-Geral, como era

inicialmente. Essa foi a primeira emenda que fizemos, com o zelo de que a Mesa da

Casa acompanhe isso de perto, porque é uma proposta para 10 anos. Assim o Poder

Legislativo estará atento a isso. A segunda emenda tem teor de relevância, diria,

gigantesco para este Parlamento. Acrescentamos à linha de ação, o objetivo desse

planejamento estratégico, o seguinte item: “Item 5 - Promover a integração contínua

dos integrantes dos diversos quadros de servidores desta Casa”. Eu e V. Exa.

chegamos juntos a esta Casa, há 12 anos, e vimos observando o comportamento de

diversos servidores e quadros desta Casa. Há necessidade urgente de integramos os

diversos quadros. Não é possível que o servidor efetivo desta Casa tenha seminários

e cursos dissociados dos servidores de recrutamento amplo, dissociados do servidor

da função pública. Então é necessário que os quadros de servidores desta Casa

tenham requalificação e capacitação de forma conjunta. O assessor de V. Exa., que

está no gabinete e é de recrutamento amplo, precisa conhecer bem a estrutura da

Casa e estar atento ao que é desenvolvido no Plenário e nas comissões, a fim de que

haja uma integração e um conhecimento entre ambas as partes. Com a qualificação,

com a integração e com o envolvimento desses servidores, teremos uma qualidade

melhor no assessoramento do Deputado. Acompanhamos a tramitação desse projeto

há muito tempo. É um projeto de resolução da Mesa, da qual fazemos parte,

juntamente com os demais Deputados, o Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso

Presidente; o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente; o Deputado José Henrique,
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2º-Vice-Presidente; o Deputado Weliton Prado; V. Exa.; o Deputado Dinis Pinheiro; e

este Deputado. Então somos sete membros da Mesa e temos de estar atentos. Sr.

Presidente, tenho uma preocupação. Com essa emenda, tão pequena, de apenas

uma linha, teremos a integração contínua. Não é possível termos os servidores

efetivos de um lado, os servidores de recrutamento do outro e os servidores de

função pública de outro. Conversamos com servidores efetivos desta Casa que estão

aqui há mais de 20 anos, quando eles me relataram que a integração e o

entrosamento eram melhores num passado não tão distante. Com o passar do tempo,

os quadros foram renovando-se, a direção do corpo efetivo da Casa, especialmente

os Diretores e Gerentes, foi renovando-se, e isso foi se distanciando com o passar do

tempo. Tive relatos sinceros de servidores efetivos comprometidos com a Casa,

comprometidos com o Parlamento e com a sociedade, os quais nos trouxeram essa

preocupação. Após averiguar a formatação desse projeto de resolução da Mesa,

percebemos que o Presidente tinha também essa intenção, mas precisamos deixar

isso mais claro. Vim aqui, Sr. Presidente, declarar que votamos favoravelmente e que

acompanhamos a tramitação desse projeto, apresentando as duas emendas. Na

qualidade de membro da Mesa, continuarei cobrando, por parte da Presidência e dos

demais colegas Deputados da Mesa, para que essa integração ocorra de fato e de

direito. Não podemos ter, na Escola do Legislativo, servidores efetivos fazendo um

curso e uma requalificação para, depois, termos os servidores de gabinete ou de

função pública. É preciso que todos ocupem os bancos da Escola do Legislativo de

forma conjunta, tendo a mesma carga horária, para que se entrosem, interajam, e

possam nos prestar o melhor auxílio. E que possamos prestar, cada vez mais, uma

melhor legislação, uma melhor fiscalização, que é a atribuição dos Deputados

Estaduais. Portanto, Sr. Presidente, com muita satisfação, venho dizer que

aprovamos essas duas emendas. Tenho certeza de que V. Exa., como Deputado

muito observador das questões internas, assim como este Deputado, terá, no futuro,

um entrosamento e uma integração muito melhores. O resultado disso será a melhor

prestação de assessoramento. A consequência disso é que estaremos melhor

preparados para servir à sociedade enquanto Deputados. Agradeço a V. Exa. a

paciência.
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Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de

amanhã, dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Eros Biondini

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação; questão de ordem - Suspensão

e reabertura da reunião - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

61/2010; votação nominal do Substitutivo nº 2, salvo emendas; aprovação;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1; questão de ordem; leitura e votação nominal da

Emenda nº 4; rejeição; votação nominal das Emendas nºs 1 e 2; rejeição; leitura e

votação nominal da Emenda nº 3; rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 62/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.641/2010; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
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Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider

Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os Projetos de

Lei nºs 4.136, 4.143 e 4.350/2010 e o Projeto de Resolução nº 4.615/2010,

apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Mauri Torres solicitando a inversão

da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 4.576/2010 seja apreciado em

último lugar e que o Projeto de Lei Complementar nº 62/2010 seja apreciado em

primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Peço a V. Exa., apesar de já ter passado a votação, que

repita o conteúdo do requerimento.

O Sr. Presidente - (- Lê o requerimento.).

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 3 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 61/2010, do Governador

do Estado, que altera a Lei nº 5.301, de 16/10/1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A

Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou. A Comissão de Direitos Humanos opinou pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração

Pública, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou

o projeto à Comissão de Segurança Pública, que opina pela rejeição das Emendas

nºs 3 e 4. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A

fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon

Melo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Ivair
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Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca

Ferreira - Sargento Rodrigues - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Weliton

Prado - Zé Maia.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, não consegui votar. Meu voto

é “sim”.

O Deputado Padre João - Voto “sim” também.

O Deputado Djalma Diniz - Meu voto também é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 43 Deputados. Não houve

voto contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 2, salvo emendas. Com a aprovação

do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Votação da Emenda nº 4.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Gostaria que fosse feita a leitura da emenda.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda nº 4.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê a Emenda nº 4, publicada na

edição do dia 13/7/2010).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 4.

- Registram “sim” os Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Djalma

Diniz - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Sargento Rodrigues - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Weliton

Prado - Zé Maia.
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O Sr. Presidente - Votaram “sim” dois Deputados. Votaram "não" 45 Deputados.

Está rejeitada a Emenda nº 4. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registra “sim” o Deputado:

Adelmo Carneiro Leão.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon

Melo - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou “sim” um Deputado. Votaram “não” 46 Deputados. Estão

rejeitadas as Emendas nºs 1 e 2. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à leitura da Emenda nº 3.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 3, publicada na edição do dia 13/7/2010).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 3.

- Registra “sim” o Deputado:

Pinduca Ferreira.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
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João - Paulo Guedes - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou “sim” um Deputado. Votaram “não” 47 Deputados. Está

rejeitada a Emenda nº 3. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 61/2010 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Segurança

Pública.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 62/2010, do

Governador do Estado, que altera a redação do art. 6º da Lei Complementar nº 81, de

10/8/2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder

Executivo e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria

a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os

arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. Em votação, o

projeto.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Djalma

Diniz - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus

Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé

Maia.

- Registra “não” o Deputado:

Ivair Nogueira.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Votou “não” um Deputado. Está,
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portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 62/2010 na forma

do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.641/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/1975, que consolida a legislação tributária do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.641/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, público

que nos assiste pela TV Assembleia, desejo um bom-dia a todos os policiais e

bombeiros militares que se fazem presentes nesta data histórica para a Polícia Militar

e para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ao cumprimentar os nossos

companheiros, agradeço, de imediato, a todos os Deputados desta Casa,

especialmente àqueles que se fazem presentes no Plenário, porque fizemos uma

votação histórica, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 61. Daqui a pouco

estaremos na Comissão de Segurança Pública, sob a Presidência do Deputado João

Leite, para votar, em 2º turno, esse projeto de lei complementar que acabamos de

aprovar no Plenário. Amanhã, Sr. Presidente, se Deus nos permitir, faremos uma

votação histórica, neste parlamento, desse projeto de lei complementar, em 2º turno,

e da Proposta de Emenda à Constituição nº 59. Agradeço aos Deputados que

estiveram presentes. Tivemos uma votação expressiva dos Projetos de Lei

Complementar nºs 61 e 62. O que estamos fazendo neste momento refletirá, em

primeiro lugar, na instituição, mas o objetivo principal é o cidadão, a população.

Nesse projeto, estamos fixando a exigência do bacharelado em Direito para o Curso

de Formação de Oficiais - CFO. Além da exigência do bacharelado em Direito para o

CFO, prevemos a de curso superior para ingresso nos quadros de praças da Polícia

Militar de Minas Gerais. Temos certeza de que essa exigência de formação
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acadêmica dará uma melhor qualificação aos policiais e melhorará a prestação dos

serviços a toda a população de Minas Gerais. Deixo aqui um recado especial às

praças da Polícia Militar, que lotam as galerias desta Casa. Há cerca de mil policiais

presentes nas galerias e no “cafezinho”, e o que fazemos, neste momento, é algo de

uma grandeza incalculável para a instituição, e tudo o que é bom para a instituição

reflete na sociedade. Já dizia o nosso querido Tancredo Neves que a PM de Minas é

considerada patrimônio do povo mineiro, e os próprios policiais internalizam isso,

sabem do seu valor, da sua capacidade e sabem, acima de tudo, que, a qualquer

hora do dia ou da noite, em qualquer parte deste Estado, a única instituição que

assiste, que socorre, que ampara 24 horas por dia o cidadão mineiro chama-se

Polícia Militar de Minas Gerais. Sr. Presidente, o que fazemos aqui é nada mais, nada

menos que lhes dar melhores condições. Muitos querem ingressar na instituição,

mas, para fazê-lo, terão de estudar um pouco mais, pois essa é a vontade popular

traduzida pelos votos do Parlamento. Peço aos nossos colegas policiais que se

encontram nas galerias que, logo após a fala dos Deputados, se dirijam ao Teatro,

para acompanhar, ao vivo, a votação, em 2º turno, desse projeto de lei complementar

na Comissão de Segurança Pública. Agradeço a cada Deputado desta Casa, que

soube entender este momento histórico em que, de forma brilhante, viramos uma

página das instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Que todos sejam

protegidos por Deus. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Eros Biondini) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Parabenizo todos os policiais militares e bombeiros

militares que, de forma muito firme, ocuparam as galerias desta casa. Parabenizo o

empenho do Deputado Sargento Rodrigues e de todos os Deputados durante a

tramitação desse projeto. Realmente, é necessária a valorização dos policiais e

bombeiros militares, e não podemos ficar apenas no discurso. Se compararmos o

salário percebido pelo policial em Minas Gerais com o que é pago em outros Estados

da Federação, verificaremos que os nossos policiais recebem menos, mesmo o

nosso Estado tendo um dos maiores orçamentos do País: são mais de

R$40.000.000.000,00. E encontra-se na Constituição do Estado, o auxílio-
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periculosidade para os policiais, o que, infelizmente, não é pago até hoje. Se as

profissões de policial militar, de bombeiro militar e de policial civil não forem de risco,

qual outra será? Então, o que se encontra na Constituição tem de ser cumprido e

respeitado. Durante este governo e no mandato anterior, mais de 130 policiais

morreram, deixaram os seus familiares e entes queridos; assim, o Estado tem de

cumprir a lei. Fazemos um apelo à categoria: reúna-se com os candidatos ao

governo, independentemente de partido político, para que declarem em seu programa

de governo a valorização do servidor da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da

Polícia Civil, a fim de lhes garantir a aplicação da lei, de estabelecer o auxílio-

periculosidade. Queremos que todos os candidatos assumam esse compromisso com

a categoria, independentemente de partido político, porque a categoria não aceita

mais promessas.

Foi uma grande vitória a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300

no Congresso Nacional. Muitos acreditaram que isso não era possível, mas houve a

união das categorias de policiais de todo o País, o que foi fundamental. Pela primeira

vez na história, os servidores da segurança pública se uniram em todo o País, em

todos os Estados da Federação e fizeram uma grande pressão no Congresso

Nacional. É o que falamos sempre: nosso Parlamento é como feijão, só funciona sob

pressão; água mole em pedra dura tanto bate até que fura. É preciso haver

mobilização permanente, consciente, discutida com as lideranças, porque, caso

contrário, infelizmente, os poucos direitos dos servidores vão por água abaixo, são

deixados em último lugar, porque os governantes, depois de eleitos, não têm peito

para cumprir o que prometeram. Enfim, valorização é fundamental. Gostaria de

parabenizar os Deputados pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 61. Há

possibilidade de o votarmos em 2º turno, para ser sancionado e transformado em lei.

Tenho certeza de que a qualidade do trabalho da Polícia Militar será ainda melhor,

pois curso superior para praças é fundamental. Sabemos que os nossos policiais

fazem das tripas coração para exercer bem a sua função, mesmo sem condições

nem estrutura. É importante também, Deputado Sargento Rodrigues - cobro isso

sempre que tenho oportunidade -, a aprovação do projeto de V. Exa. que cria o fundo

estadual para a segurança pública. Sem ele, as ações da segurança pública ficam
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fragilizadas em todo o Estado, porque os policiais têm de ficar de pires na mão,

pedindo favor a Prefeito para colocar gasolina, para fazer manutenção em viatura,

enfim, para lhes dar uma estrutura mínima. Com o fundo estadual, as taxas

arrecadadas com segurança pública terão de ser aplicadas em segurança pública.

Isso é dinheiro suficiente para garantir os recursos necessários para armamento,

colete, manutenção de viatura e combustível, dando autonomia às forças de

segurança pública, tanto às Polícias Militar e Polícia Civil quanto ao Corpo de

Bombeiros. Portanto, é fundamental a aprovação desse fundo estadual, projeto que

está tramitando há anos na Assembleia, mas não sai do papel. Gostaria de terminar

parabenizando, mais uma vez, todos os policiais e de deixar o nosso reconhecimento

ao Deputado Sargento Rodrigues, que mobilizou, realmente, com muita firmeza, toda

a categoria durante a tramitação desse projeto. Ele o discutiu por horas e horas, de

manhã, de tarde e à noite. Ligava, inclusive de madrugada, para os Deputados para

lhes pedir a garantia de quórum para votação. Quero fazer esse reconhecimento ao

Deputado Sargento Rodrigues. Parabenizo o posicionamento do Bloco PT-PMDB-

PCdoB pela postura. É isso aí, gente: sem luta não há vitória. É preciso luta e

mobilização. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Quero felicitar também a instituição Polícia Militar de

Minas Gerais pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 61.

Quero felicitar os praças e os oficiais pela brilhante mobilização. Quero, ainda, de

forma especial, felicitar o Deputado Sargento Rodrigues, que defende arduamente a

instituição e é muito atuante. Votamos favoravelmente, em 1º turno, esse projeto e

vamos fazer um esforço concentrado para, amanhã de manhã, conseguirmos votá-lo

em 2º turno. Converso muito com o Deputado Sargento Rodrigues e exponho as

minhas preocupações. Até pensando no futuro, mencionei-lhe que, com a exigência

do curso de Direito para os praças e do bacharelado em Direito para os oficiais, é

preciso pensarmos também em dar condições para que os praças e soldados que

queiram entrar para o quadro de oficiais tenham acesso à universidade pública, não

somente à particular. Sr. Presidente, manifestei que é importante pensarmos no curso

de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, em sua readequação e

transformação em curso superior, para possibilitarmos uma opção de graduação em
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Direito em escola pública, gratuita e de qualidade. Deixo esse registro e parabenizo a

importante instituição Polícia Militar de Minas Gerais. Queremos que ela se

transforme, cada dia mais, em uma instituição adequada, eficiente e eficaz. Aproveito

esta oportunidade, Sr. Presidente, para fazer declaração de voto sobre o ICMS do

álcool. Já aprovamos, em 2º turno, a redução do ICMS do álcool combustível. Faço o

registro do meu descontentamento com a forma como foi votada essa redução.

Reduzimos o ICMS do álcool de 25% para 22%. Ainda é uma alíquota alta, porque,

em São Paulo, ele é de 15%. O mais trágico é que o governo propôs a redução do

ICMS do álcool, mas aumentou em 2% o ICMS da gasolina. O preço do litro de

gasolina é superior ao do litro de álcool. Quando se reduz o ICMS de um produto de

preço menor e se aumenta a alíquota do ICMS de um produto que tem preço maior,

na verdade, o Estado não está abrindo mão de receita. Pelo contrário, em nome de

reduzir o ICMS do álcool, ele consegue colocar mais dinheiro no bolso, pois aumenta

o ICMS da gasolina e, consequentemente, o preço da gasolina. Deixo esse protesto.

Sr. Presidente, faço outro protesto em relação a esse projeto, porque havia uma

emenda em 2º turno, de minha autoria, que propunha a redução do ICMS do gás de

cozinha. Quase todos os 15 milhões de mineiros dependem de gás de cozinha para

fazer almoço, jantar e café da manhã. Também todo comerciante, todo pequeno

industrial depende do GLP, e Minas Gerais cobra o ICMS mais caro do Brasil sobre o

gás de cozinha, que é de 18%. A maioria dos Estados brasileiros cobra apenas 12%

de ICMS sobre o GLP, e alguns, como o Amazonas, têm 0% de ICMS sobre o gás de

cozinha. Infelizmente, mais uma vez, não foi feita justiça tributária em Minas Gerais.

Aqui, tem prevalecido a ajuda aos grandes, esquecendo-se dos pequenos. Lamento

não ter conseguido aprovar essa emenda sobre o ICMS do gás de cozinha, mas

continua, em tramitação na Casa, um projeto que propõe essa redução. Vamos

continuar insistindo nisso. Deixo esse registro. Estaremos atentos, amanhã, no

Plenário, para aprovarmos o Projeto de Lei Complementar nº 61, referente à Polícia

Militar. Mais uma vez, parabenizo os praças, os Oficiais e o ilustre Deputado Sargento

Rodrigues por mais essa importante conquista para a instituição.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em nome do PDT, que tem a

satisfação e a honra de ter em suas fileiras o Deputado Sargento Rodrigues, trago os
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nossos cumprimentos à Polícia Militar de Minas Gerais e, de maneira muito especial,

aos militares que estão neste Plenário dando uma demonstração de responsabilidade

e força, porque a Polícia Militar é um órgão que tem muita força interna, produzida na

militância dos policiais, principalmente na defesa do povo mineiro. Vocês estão de

parabéns. Nessa vida tudo acontece na hora certa, mas não podemos cruzar os

braços, não podemos esperar que os benefícios apareçam sem um esforço. Temos

de lutar e provocar momentos como este. O Deputado Sargento Rodrigues é um

grande líder, uma das pessoas mais preocupadas com a Polícia Militar. Neste final de

semana, viajava pela cidade de Manga, no Norte de Minas, quando fui abordado por

um policial da Polícia Rodoviária do Estado. Quando acabei de apresentar os

documentos, que estavam em ordem, começamos a conversar. Ele me perguntou

como estavam os interesses da Polícia Militar. Falei que estava tudo correndo

direitinho, e que eles tinham um grande líder. Nenhum policial militar deste Estado

tem condições de não apoiar o Sargento Rodrigues, não só por este ato mas,

principalmente, por sua atuação ao longo dos anos. É uma atuação firme, incansável.

Ele está sempre convocando seus companheiros, está sempre dialogando com o

governo do Estado em busca de melhores condições para a Polícia Militar. Foi o que

fez, aliás, com o Promorar, da Polícia Militar. Volta e meia vemos modificações no

Estatuto da Polícia Militar, sempre em favor do policial militar. Como Líder do PDT,

faço essa referência. Gostaria muito de dar esse testemunho da incansável atuação

do Deputado Sargento Rodrigues, em benefício do policial militar. Ouvimos falar

sobre a questão da periculosidade. Sabemos do risco que corre o policial militar.

Nada dói mais no coração da gente - somos civis, somos o povo e precisamos da

presença e da proteção dos senhores - do que quando vemos um policial militar ser

morto em serviço. O policial militar se arrisca dia e noite para trazer tranquilidade para

nossa população. Tenham certeza de que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros

deste Estado têm o reconhecimento do povo de Minas Gerais. Na verdade, vocês são

grandes heróis, muitas vezes anônimos, que lutam dia e noite para trazer segurança

para a nossa gente. Só vocês sabem o que passam. Muitas vezes, quando chega o

policial militar, as pessoas se sentem seguras, sentem-se como se tivessem sido

abraçadas. Essa é a beleza da corporação. Tudo isso foi construído ao longo dos
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anos, ao longo do tempo, com cada um de vocês. As modificações que foram feitas

aqui certamente trarão muito mais qualidade à Polícia Militar de Minas Gerais, farão

com que o policial tenha uma carreira jurídica. Com o curso superior, ele estará mais

bem preparado para conhecer melhor a vida. Tudo isso é conquista de vocês.

Recebam os cumprimentos do Deputado Carlos Pimenta e da Bancada do PDT.

Vocês têm o reconhecimento da nossa Bancada e do povo de Minas Gerais. Tenham

certeza de que o grande líder da Polícia Militar nesta Casa é o nosso companheiro

Sargento Rodrigues. Felicidades! Que Deus os proteja sempre. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Deputado

Lafayette de Andrada, que cedeu sua vez, já que iniciaremos agora, no Teatro da

Assembleia Legislativa, uma reunião da Comissão de Segurança Pública, justamente

para votarmos, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 61. Quero reconhecer

aqui o importante papel desempenhado neste momento pelo Governador Anastasia,

que selou um entendimento com os policiais militares e o cumpriu cabalmente, tanto

com a proposta de emenda à Constituição quanto com a Lei Complementar nº 61. O

Governador Anastasia tem interesse em trazer justiça para Minas Gerais,

especialmente em relação à votação da questão tributária. Agradeço muito ao

Governador. Conseguimos um entendimento para que também fosse incluída, nesse

projeto, uma questão tributária importante para nós, que é a Lei de Incentivo ao

Esporte. A partir de agora, com a mudança que ocorreu nesta manhã, toda empresa

devedora do Estado, no prazo de um ano, vai poder investir no esporte. Vai poder

incentivar o esporte de base, o futebol amador, o esporte na escola, bem como as

escolinhas de esporte, tanto de futebol quanto de voleibol e basquetebol. O

Governador Anastasia aceitou o entendimento, a sugestão de se reduzir para um

ano. Agora, passamos a ter essa grande possibilidade. Para se ter ideia, Minas

Gerais tem R$24.000.000,00 de dívida ativa e, a partir de agora, grande parte desse

recurso poderá ser investido no esporte. O Governador Anastasia está correto

quando reconhece o papel tão importante da Polícia Militar na segurança pública e na

defesa pública em Minas Gerais. Hoje, a Polícia Militar tem ido além das suas

responsabilidades como polícia estadual. Na verdade, tem-se transformado numa

polícia federal também, porque tem enfrentado, no Estado de Minas Gerais, todos os
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crimes federais, como o tráfico de drogas e o contrabando de armas, que são de

responsabilidade da Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal é que deveria

combater os crimes que acontecem nas rodovias federais - Minas Gerais tem 25%

das rodovias federais -, mas não o faz. Hoje, temos várias rodovias federais

delegadas, e as Polícias Rodoviária e Militar do Estado de Minas Gerais é que fazem

esse trabalho, diuturnamente, nas nossas rodovias, protegendo a população de

Minas Gerais. O governo federal deve muito à Polícia Militar de Minas Gerais, ao

Governador Anastasia, ao governo do Estado de Minas Gerais, porque a nossa

Polícia Militar está cumprindo o papel da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária

Federal. O trabalho que estamos realizando nas 18 Regiões Integradas de Segurança

Pública no Estado e que culminará com o Fórum Técnico, nos dias 11, 12 e 13 de

agosto, neste Plenário da Assembleia Legislativa, tem mostrado que, em alguns

momentos, há apenas um policial rodoviário federal para cuidar de 500km. O governo

federal está falhando com Minas Gerais. Se não fosse a competência da nossa

Polícia Militar, não sei como estaríamos convivendo com a criminalidade nas estradas

federais, onde não é feito nenhum combate pelas forças de segurança do governo

federal. Este, aliás, precisa apoiar a Proposta de Emenda à Constituição nº 300. Com

os seus recursos, o governo do Estado tem feito o máximo, mas como a Polícia

Militar tem feito o papel do governo federal, é justo que ele apoie a Proposta de

Emenda à Constituição nº 300 e os policiais recebam mais recursos, porque hoje eles

estão cumprindo o papel de policiais estaduais e federais. Parabéns à Polícia Militar!

Espero que ela avance cada vez mais e que o governo federal faça a sua parte. Muito

obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do

Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, quero parabenizar o Governador

Anastasia por ter tido a sensibilidade de encaminhar este projeto para esta Casa. Fui

designado relator, e o texto que foi aprovado, o Substitutivo nº 2, é de minha autoria.

Obviamente, após intensas conversações e negociações com o Deputado Sargento

Rodrigues, que é o grande líder e o grande representante da instituição aqui, na

Casa. Com as associações e as instituições representativas de praças e Oficiais,

chegamos a esse texto final, que, efetivamente, engrandece a Polícia Militar mineira,
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que é orgulho dos mineiros e referência em todo o País. O Governador Anastasia

está satisfeito em ver este projeto tramitando e sendo aprovado nesta Casa, porque

faz justiça com essa corporação. É importante salientarmos que ela funciona durante

24 horas, em todos os Municípios de Minas Gerais. Parabenizo todos os policiais

militares presentes nesta Casa e todos os que nos acompanham pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, quero parabenizar, mais uma vez, o Governador Anastasia e o ex-

Governador Aécio Neves. Recentemente, o Ministério da Educação divulgou o Índice

de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb. Minas Gerais estourou em primeiro

lugar como o Estado que mais cresceu, mais avançou, conseguindo o melhor índice

em educação pública de todo o País. Estão de parabéns o governo de Minas e a

Secretaria de Educação. Esse é o caminho: investindo na educação, teremos um

Brasil melhor. Parabenizo todos os policiais militares presentes, toda a Corporação de

Tiradentes, do nosso glorioso marco da Independência. Parabéns a todos e muito

obrigado.

O Deputado Marcus Pestana - Obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma data histórica,

porque todos nós, mineiros, temos uma forte referência em nossa Polícia Militar. Não

me canso de dizer, em minhas viagens pelo interior, sem medo de errar, que temos a

melhor Polícia Militar de todo o Brasil. É importante registrar que esse passo foi dado

em prol da qualificação, do avanço na carreira, mas isso está dentro de um contexto

maior, de um enorme esforço governamental feito nos últimos sete anos, que se

iniciou com investimentos inéditos no reequipamento da Polícia Militar, em viaturas e

armamentos. Também foram feitos investimentos na área de saúde. Pude

acompanhar isso de perto quando fui Secretário de Estado de Saúde, porque defini,

em parceria com o Comando da Polícia Militar e com a Secretaria de Defesa Social,

investimentos inéditos no Hospital Militar, em Belo Horizonte, e no Centro de

Especialidades Médicas, em Juiz de Fora. Houve também vários avanços na

modernização da carreira militar. Isso culminou, ao final de oito anos de governo, com

a votação feita na manhã de hoje, consagrando mais um grande avanço, que aponta

para o desejo de todos, que é a qualificação cada vez melhor da nossa Polícia Militar,

a qual é, sem dúvida alguma, uma das instituições com maior credibilidade entre a

população brasileira. Parabéns a todos - ao Governador Anastasia, ao ex-Governador
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Aécio Neves e, principalmente, a todos os servidores militares - por esta manhã, que

registra esse grande avanço.

O Sr. Presidente - Cumprimento todos os policiais e bombeiros militares por essa

conquista. Cumprimento também as famílias porque, enquanto vocês estão nas ruas

defendendo a sociedade, suas famílias estão em casa em vigilância, em oração,

velando e zelando pela segurança de todos. Recebemos vários policiais em nosso

gabinete. Durante as nossas conversas, eles nos disseram quão grande é a fé que

depositam em Deus, bem como suas famílias. Acompanhando pela Canção Nova, sei

que muitas famílias também estão unidas nessa caminhada de fé, porque precisamos

da proteção de Deus e da proteção dos policiais militares. Cumprimento a todos e os

parabenizo pela vitória, pela mobilização histórica, ou seja, pela ocupação da casa do

povo, que também é a casa de vocês e do povo que defendem.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2010

Às 8h40min, comparece no Plenário o Deputado André Quintão, membro da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André

Quintão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a

por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

a proposta de revisão da Norma Operacional Básica - NOB - do Sistema Único de

Assistência Social - Suas - e lançar o Fórum Mineiro de Defesa e Fortalecimento do

Suas. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras.

Simone Aparecida de Albuquerque, Diretora de Gestão do Sistema Único de

Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ana

Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social; Júlia Maria Muniz

Restori, Presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social de
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Minas Gerais; Maria Rosângela Pinheiro Dâmaso, Presidente do Conselho Regional

de Serviço Social de Minas Gerais; Maria Albanita Roberta de Lima, Subsecretária de

Assistência Social, e Laura da Veiga, Gestora de Ensino e Pesquisa da Fundação

João Pinheiro; e os Srs. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Presidente do Conselho

Estadual de Assistência Social de Minas Gerais, e Rogério de Oliveira Silva,

Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, que são convidados

a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados

para que façam suas exposições. Em seguida, é lançado o Fórum Mineiro de Defesa

e Fortalecimento do Suas. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Duarte Bechir.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2010, EM

12/7/2010

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, Zé Maia e Jayro Lessa, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé Maia, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Suspende-se a reunião. Às 16h56min, são reabertos os trabalhos com a presença

dos Deputados Lafayette de Andrada, Zé Maia e Gustavo Corrêa (substituindo o

Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do DEM). Estão presentes,

também, os Deputados Sargento Rodrigues e Tiago Ulisses. O Presidente designa

para relator, no 2º turno, o Deputado Zé Maia. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer pela

aprovação na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, é apresentada a

Proposta de Emenda nº 1 pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, é aprovado o parecer e rejeitada a proposta de emenda.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária da mesma data, às 19h30min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia - Gustavo Corrêa.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2010

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projeto de Resolução nº 4.615/2010 (relator: Deputado Dimas Fabiano) e

Projeto de Lei nº 4.350/2010 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de

Resolução nº 4.615/2010 e do Projeto de Lei nº 4.350/2010. Neste momento, registra-

se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião de hoje

às 20h30min, convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões

extraordinárias amanhã, às 9h30min, às 14h30min e às 20h30min, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2010.
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Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas - Leonardo Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.466/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Joaquim Antônio Mariano, com sede

no Município de Conceição do Pará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.466/2010 pretende declarar de utilidade pública a Banda de

Música Lira Musical Joaquim Antônio Mariano, que possui como finalidade valorizar e

difundir o aprendizado de música e a execução de instrumentos musicais.

Dessa maneira, a entidade contribui para o aprimoramento cultural da população e

se faz presente em desfiles, solenidades e datas cívicas e festivas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.466/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2010.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.626/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Cavaleiros da Cultura, com sede no Município de

Rio Novo.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.626/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cavaleiros da Cultura, com sede no Município de Rio Novo, que tem como finalidade

valorizar e difundir os costumes populares regionais, mantendo-os vivos na cultural

nacional.

Na consecução de suas metas, a instituição promove a defesa e a conservação do

patrimônio histórico e artístico; divulga pesquisas de informações técnicas e

científicas sobre sua área de atuação; organiza, sempre que possível, viagens para

promover os objetivos da Associação, privilegiando a cavalgada e o tropeirismo; e

presta serviços de utilidade pública, auxiliando outras entidades na divulgação de

assuntos relacionados à cultura e à educação.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.626/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2010.

Marcus Pestana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.632/2010

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Carlos Mosconi, objetiva declarar de utilidade

pública a Associação Voz Ativa Cultura Alternativa, com sede no Município de

Extrema.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.632/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Voz Ativa Cultura Alternativa, com sede no Município de Extrema,

entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade promover a divulgação de

todas as expressões da cultura negra, principalmente, a dança, a música e a arte.

Para atingir seus objetivos programáticos, fomenta projetos de pesquisa e

divulgação das manifestações culturais da raça negra, principalmente a dança “rap” e

a batalha de “break”; desenvolve e incentiva programas esportivos e recreativos;

procura constituir parceria com o setor público e privado para a implementação de

suas atividades. Promove ainda a preservação da memória cultural do Município e

diversas ações voltadas para o incremento da cultura, da educação, da saúde, do

turismo, da preservação do meio ambiente, dos direitos sociais e da cidadania.

Por sua iniciativa de inegável importância para a preservação da cultura, é justo

conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.632/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2010.

Getúlio Neiva, relator.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a “d”, do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira -

APA Serra da Mantiqueira - pelos 25 anos de sua criação (Requerimento nº

6.226/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Jorge Gerdau pelo recebimento da Medalha Juran, da

American Society for Quality (Requerimento nº 6.249/2010, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Sr. Paulo Cesar Marcondes Pedrosa pela inauguração da

Escola de Hotelaria e Gastronomia Nelson de Abreu Pinto (Requerimento nº

6.258/2010, do Deputado Neider Moreira);

de congratulações com a Cemig pelo recebimento do Prêmio Abap de
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Sustentabilidade, da Associação Brasileira das Agências de Publicidade - Capítulo

Minas Gerais (Requerimento nº 6.260/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano pelo retorno dos

repasses do SUS à Apae de Inhapim (Requerimento nº 6.261/2010, da Comissão de

Direitos Humanos);

de congratulações com o Sr. Olavo Machado Junior por sua posse no cargo de

Presidente da Fiemg (Requerimento nº 6.272/2010, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Sra. Silvia Araujo por sua posse no cargo de Presidente

do Instituto de Estudos Empresariais (Requerimento nº 6.275/2010, do Deputado Ruy

Muniz);

de aplauso ao Sr. Olavo Machado Júnior por sua eleição para o cargo de

Presidente da Fiemg (Requerimento nº 6.303/2010, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com o Sr. Heli de Oliveira Penido pelo exímio trabalho realizado

em prol do cooperativismo durante sua gestão como Diretor-Presidente da

Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda. - Sicoob Central Crediminas

(Requerimento nº 6.313/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Paulino Patrus Engenharia Ltda. pelo excelente trabalho de ação

social que vem promovendo ao longo dos 17 anos de sua existência (Requerimento

nº 6.360/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Agostinho Gomes de Azevedo por sua posse no cargo

de Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Requerimento nº

6.361/2010, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a Associação Comunitária Alto Vila Rica e Adjacências pelo

3º aniversário de sua constituição (Requerimento nº 6.362/2010, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo pelo 12º

aniversário de sua constituição (Requerimento nº 6.363/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com o Município de Sabará pelos 336 anos de sua fundação,

299 anos de sua elevação à categoria de Villa Real e 172 anos de sua emancipação

(Requerimento nº 6.364/2010, do Deputado Wander Borges);
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de congratulações com a Sra. Laís Fonseca dos Santos, Superintendente Regional

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas, pelo empenho

no processo de desburocratização do licenciamento ambiental no Norte do Estado

(Requerimento nº 6.422/2010, da Comissão de Assuntos Municipais);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Berilo pelo recebimento do prêmio

Destaque na Gestão Municipal do Programa Travessia - 2009, concedido pelo

governo do Estado (Requerimento nº 6.438/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Caraí pelo recebimento do prêmio

Destaque na Gestão Municipal do Programa Travessia - 2009, concedido pelo

governo do Estado (Requerimento nº 6.439/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas, pelo

recebimento do prêmio Destaque na Gestão Municipal do Programa Travessia - 2009,

concedido pelo governo do Estado (Requerimento nº 6.440/2010, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com o Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte pelos 50

anos de sua fundação (Requerimento nº 6.444/2010, do Deputado Gustavo

Valadares).



____________________________________________________________________________
1051

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2010

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.488/2010

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como

fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio

orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade

com o disposto no inciso V do “caput” do art. 62 da Constituição do Estado e no art.

8º da Lei nº 18.693, de 4 de janeiro de 2010, que autoriza a Assembleia Legislativa a

abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da

despesa nele fixada,

DELIBERA:

Art. 1º – Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa

no valor de R$18.480.000,00 (dezoito milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), na

forma constante no Anexo I desta deliberação.

Art. 2º – Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos

provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária da Assembleia Legislativa,

na forma constante no Anexo II.

Art. 3º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 12 de julho de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado -

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüinio - Sargento Rodrigues.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.488 , de 12 de julho de 2010)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)

1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.3.90-0-10-1 18.480.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 18.480.000,00

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.488 , de 12 de julho de 2010)
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ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)

1.01.1-01.031.729-4.239.0001-3.1.90-0-10-1 18.480.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO 18.480.000,00
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2010

ATA

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues; aprovação - Questões de ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 4.136/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 4.143/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 61/2010; discurso do

Deputado Adelmo Carneiro Leão; apresentação da Emenda nº 2; encerramento da

discussão; discursos da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Tenente Lúcio;

votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º

turno; votação nominal da Emenda nº 1; aprovação; questão de ordem; leitura e

votação nominal da Emenda nº 2; aprovação - Discussão, em 2º turno, da Proposta

de Emenda à Constituição nº 59/2010; discurso do Deputado Antônio Júlio;

encerramento da discussão; votação nominal da proposta, salvo emenda; aprovação

na forma do vencido em 1º turno; votação nominal da Emenda nº 1; aprovação -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.576/2010; discursos dos Deputados

Adelmo Carneiro Leão e Weliton Prado; encerramento da discussão; requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão; deferimento; votação do projeto, salvo emendas,

subemendas e destaque; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum

para votação; anulação da votação; chamada para recomposição do número

regimental; inexistência de quórum para votação; suspensão e reabertura da reunião;

existência de quórum para votação; renovação da votação do projeto, salvo emendas,

subemendas e destaque; aprovação; votação das emendas e subemendas com

parecer pela aprovação, salvo destaque; aprovação; prejudicialidade das Emendas

nºs 1, 6, 15, 20, 21, 24, 25, 29, 33, 35, 44, 49, 63, 75, 81, 86, 87, 99 e 106; votação

das Emendas nºs 2, 4, 5, 7 a 14, 16, 17, 26 a 28, 36 a 43, 45 a 48, 50 a 62, 64 a 74,



____________________________________________________________________________
1054

76 a 80, 82, 83, 85, 88 a 98, 100 a 105 e 107 a 112; rejeição; disurso do Deputado

André Quintão; votação da Emenda nº 31; aprovação; prejudicialidade da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 31 - Discussão e Votação de Pareceres de Redação

Final: Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº

59/2010, dos Projetos de Lei Complementar nºs 61 e 62/2010 e dos Projetos de Lei

nºs 4.136, 4.143, 4.641 e 4.576/2010; aprovação - Declarações de voto - Questão de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus

Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata
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- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

4.136 e 4.143/2010, o Projeto de Lei Complementar nº 61/2010, a Proposta de

Emenda à Constituição nº 59/2010 e o Projeto de Lei nº 4.576/2010 sejam apreciados

nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, faremos um esforço concentrado

e, para que tenhamos quórum, já feita a inversão da pauta, sugiro que suspenda a

reunião por alguns minutos. Sr. Presidente, inicialmente, sugeriria a V. Exa. que

suspendesse esta reunião e fizesse o chamamento dos Deputados que ainda se

encontram nos gabinetes, tendo em vista o quórum qualificado que requerem as

matérias. Contudo, a pedido do Líder do Governo, penso que poderemos continuar a

sequência da pauta, com os projetos de lei ordinária, pois, durante o processo de

votação, haverá tempo para que os Deputados cheguem ao Plenário e votem as

matérias que exigem quórum qualificado. Atendendo à solicitação do Líder do

Governo, solicito, então, a V. Exa. que dê sequência aos trabalhos.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de seguir a mesma linha. Hoje estão na pauta

dois projetos muito importantes e, aliás, estão presentes os policiais militares. Um

deles é o Projeto de Lei Complementar nº 61, do Governador do Estado, que altera a

Lei nº 5.301, de 16/10/69, e contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas

Gerais. Apresentei requerimento para que fosse apreciado em primeiro lugar,

fazendo-se a inversão da pauta. O projeto já está pronto para ser votado em 2º turno,
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e solicitamos a inversão da pauta para que seja apreciado em primeiro lugar na

pauta. A Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO -, de acordo com o requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues, deverá ser apreciada em último lugar. Assim, antes da

LDO, votaremos, em 2º turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 59, que altera

a Constituição do Estado e estabelece, como carreira jurídica militar do Estado de

Minas Gerais, a dos oficiais da Polícia Militar e exige, como requisito para ingresso no

quadro de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, formação em Direito. Então,

solicitamos que a LDO seja apreciada em último lugar, porque sabemos que, do

ponto de vista regimental, sem votá-la o Parlamento não pode entrar em recesso.

Então, quero garantir que realmente votemos essas duas matérias importantes e

também os outros projetos de lei, em primeiro lugar, a fim de darmos andamento aos

trabalhos desta Casa. Também aproveito a oportunidade para parabenizar o conjunto

das forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais, pois penso serem muito

importantes a mobilização nesta Casa e o acompanhamento de todos os partidos

políticos e todas as lideranças. Sabemos que hoje uma das maiores preocupações da

população é o aumento da violência e da criminalidade, para as quais realmente deve

haver ações firmes por parte dos governos. Mas não acho que só essa questão

estrutural seja fundamental, pois também devemos garantir a valorização dos

trabalhadores, garantir-lhes salários dignos. Estiveram recentemente, nesta Casa, os

servidores da segurança pública, os agentes administrativos da Polícia Civil, a Polícia

Civil e os servidores da educação, que se mobilizaram de forma muito firme e em

defesa dos seus direitos pela aplicação do piso nacional da educação neste Estado.

Agora, os policiais militares, de forma muito firme, ocupam esta Casa para levantar

bandeiras já antigas do movimento, e a aprovação por parte desta Casa e do

conjunto dos Deputados fará justiça ao movimento. Sempre falamos que é

fundamental participação e união. Esta Casa realmente tem que fazer valer o seu

nome de Casa do povo, e os movimentos, as entidades e os vários segmentos do

Estado devem vir mais para a Assembleia Legislativa praticar sua cidadania, pois

este é o espaço fundamental de diálogos, debates e um instrumento de pressão.

Sempre falamos: o parlamento é igual a feijão, funciona sob pressão. Essa

mobilização é muito importante. Vários projetos importantes estão na pauta, e temos
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possibilidade de aprová-los para darmos encaminhamento ao recesso parlamentar, a

fim de não acontecer o que aconteceu no Congresso Nacional, em anos anteriores,

em que a LDO não foi votada e atrapalhou os investimentos orçamentários. Então,

agradeço e faço esse encaminhamento para votarmos o Projeto de Lei

Complementar nº 61 em primeiro lugar.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.136/2010, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores escritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.136/2010 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.143/2010, do Governador do Estado,

que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar, com encargo, à

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores escritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 4.143/2010 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 61/2010, do

Governador do Estado, que altera a Lei nº 5.301, de 16/10/1969, que contém o

Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Segurança Pública

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº

1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

caro Presidente e demais componentes da Mesa da Assembleia de Minas. Quero

saudar os servidores e as servidoras da Casa e, com muito apreço e carinho, a
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Polícia Militar de Minas Gerais. Não faremos um debate, mas quero iniciar a

discussão, talvez para não criar nenhuma expectativa quanto ao voto, dizendo que,

em relação à Emenda à Constituição nº 59 e ao Projeto de Lei Complementar nº 61,

meu voto será contra, e justificarei o porquê.

Quero dizer, de modo muito especial para a Polícia Militar de Minas Gerais, que a

valorização dos policiais, dos bombeiros, dos servidores públicos, carreira

especificamente de Estado, é algo urgente e necessário, extremamente importante.

Se esse projeto de lei, em seu conteúdo, em sua dimensão, pudesse expressar

essa valorização, votaria tanto no Projeto de Lei Complementar nº 61 quanto na

Proposta de Emenda Constitucional nº 59. Mas considero que têm armadilhas

perigosas para o Estado e para a Polícia Militar de Minas Gerais, e quero tratar disto.

Fui escolhido pela minha bancada - antes era Bloco Parlamentar PMDB-PCdoB e

PT - para fazer essa discussão. Na primeira reunião que fizemos para dar

continuidade a esse processo, como não houve discussão, fiz um encaminhamento e

votei para que o processo pudesse caminhar, com a esperança e a determinação de

que essa questão fosse discutida nos momentos seguintes. Senhores policiais,

homens e mulheres da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais, nenhuma única discussão aprofundada foi feita sobre essa questão tão

importante, tão significativa para Minas Gerais e para a Polícia Militar. A primeira

condição por que não darei voto favorável é que falta uma discussão mais

aprofundada, mais detalhada desse tema, para que possamos conhecer

definitivamente as razões dos dois projetos, o de lei complementar e a emenda

constitucional. Essa é uma questão extremamente importante para ser votada sem

discussão. Não é possível que nós da Assembleia Legislativa, que temos

responsabilidades com a organização do Estado, com o presente e com o futuro, não

façamos uma discussão detalhada, aprofundada de um tema tão expressivo e tão

significante. Vi aqui, caros amigos policiais, caras amigas policiais, muitos Deputados

manifestando um certo desconforto em relação a essa questão. Talvez estejam

votando hoje com esse desconforto ainda presente, porque duvido que o

convencimento seja definitivo sobre esse tema.

Fiz algumas discussões importantes. Estive no Crea, onde mais de 10 entidades
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participaram do debate, instituições importantes que fazem parte da Polícia Militar de

Minas Gerais: engenheiros, enfermeiros, administradores, diversos setores do

conhecimento das mais diferentes áreas. Não voto nesse projeto favoravelmente

porque ele transforma o quadro de oficiais da Polícia Militar em um corpo

essencialmente jurídico de advogados; não voto porque isso diminui a Polícia Militar

de Minas Gerais, não a engrandece, não a aumenta, não lhe acrescenta. Na

realidade, a diminui, a restringe; transforma o quadro de oficiais da Polícia Militar de

Minas Gerais em um quadro de oficiais de advogados. Existem pessoas importantes

nas mais diferentes áreas - informática, engenharia, saúde - que, compondo a

estrutura do quadro de oficiais da Polícia Militar, de dirigentes, não dos quadros

específicos apenas, podem e dão uma dimensão plural, a dimensão que a Polícia

Militar de Minas Gerais deve ter: grande, como é o tamanho do Estado, do ponto de

vista das mais diferentes áreas. Se a Polícia Militar precisa ter, e entendo que é

importante e necessário, um corpo jurídico, não precisa desse projeto de lei, que é

restritivo. Pode ter como tem atualmente: uma carreira jurídica específica, um quadro,

uma diretoria, o que é absolutamente saudável e faz parte da sua pluralidade. Mas,

restringir a advogados o quadro de oficiais com alguns argumentos que só me

convenceram do contrário, argumentos de que a polícia é operadora do direito e, por

isso, seu quadro tem que ser constituído de advogados ou de bacharéis em Direito, é

como se nós outros deste Estado e deste país não fôssemos operadores do direito.

Não precisamos ser advogados para ser operadores do direito; precisamos ter

compromisso com o que construímos em nosso Estado, em nosso país, em nossa

história. Minha cara Deputada, ninguém precisa ser operador do direito para, por

exemplo, defender os direitos fundamentais das pessoas. Ninguém precisa ser

formado em Direito, ser advogado para compreender - não a lei - os limites das

relações humanas, em que os fundamentos éticos e a nossa evolução civilizatória e

histórica estabelecem a relação entre o nosso poder e o daquele a que estamos

submetidos. Não é o policial que vai abordar, que vai prender, que vai relacionar-se

com a sociedade, o Sargento ou o Tenente, que serão formados em Direito. Esses

serão operadores do direito, todos eles, e assim deve ser.

Nesse sentido, a Polícia Militar de Minas Gerais está evoluindo cada vez mais.
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Todos os seus agentes são operadores do direito. A Polícia Militar está cada dia

melhor, evoluindo cada vez mais, sendo mais respeitada, mais estruturada e mais

respeitosa em suas relações. A cada dia e com mais dignidade, exerce o poder que

lhe é concedido. Para valorizar, para desenvolver, para dignificar a Polícia Militar não

é preciso que esta proposta de emenda à Constituição seja aprovada: é preciso sim

discutirmos as funções e a valorização da Polícia Militar. O Congresso Nacional votou

a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, que estabelece novos patamares

salariais, o que é extremamente importante, fundamental. Quem os inspira, o patrono

de vocês, é o nosso maior herói. É meu, dos mineiros e dos brasileiros, dele nos

orgulhamos muito e nos miramos na sua coragem, determinação, amor à Pátria, por

tudo que fez. Ele não é advogado, mas é um grande operador do direito.

Fico apreensivo com essa questão. Em determinado momento de minhas

conversas com vários movimentos sociais e várias pessoas, manifestou-se a

apreensão de que nos colocarmos opostos a essa situação poderia significar algum

risco, poderia gerar algum temor. Digo a vocês que não tenho temor algum, pois

conheço a Polícia Militar de Minas Gerais e sei das relações que devemos uns aos

outros. Não havemos de nos temer, nem eu à Polícia, nem a Polícia a mim. Temos

uma relação de respeito de posições. Não estou falando em nome de bancada ou

partido, mas como representante do povo de Minas Gerais. Talvez eu seja o único a

votar contra o projeto de lei complementar e contra a Proposta de Emenda à

Constituição nº 59. Eu poderia sair e não votar; poderia ausentar-me, mas tenho um

dever, como representante do povo de Minas Gerais. Ouvi conselhos dos meus

colegas médicos e dos meus amigos engenheiros, que me informaram que esse

projeto é restritivo; diminui; não ajuda; não engrandece; não fortalece, ou seja, não

valoriza a Polícia de Minas Gerais.

É preciso deixar isso registrado, mesmo que seja incômodo e cause contrariedade.

Deixo aqui registrado a todos vocês, policiais militares de Minas Gerais, que esse é o

meu compromisso. O Deputado Sargento Rodrigues, o representante maior de vocês

nesta Casa, tem feito essa representação com intensidade e dignidade tão

extraordinárias que merece o aplauso da Polícia Militar. Ele sabe muito bem de todos

os passos dados nesta Casa para a valorização da Polícia Militar. Não estive distante
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de nenhum desses passos nem contrário a eles. Hoje, sou contrário não para

desvalorizar, mas para valorizar.

Aqui não tratarei de uma questão que foi exposta com certa insistência. Não

aprofundarei nisso, mas gostaria de explicitar a questão neste momento. O

argumento de que a Polícia Militar de Minas Gerais precisava desse voto e de ser

elevada a essa condição para se igualar à Polícia Civil de Minas Gerais é

extremamente falho, fraco e ruim. A Polícia Militar de Minas Gerais não é menor que

a Polícia Civil de Minas Gerais nem se fará igual ou maior, mas diferente, pois tem

funções diferenciadas e múltiplas. Algumas funções são próximas e cooperativas.

Nesse caso, é necessário um esforço enorme. Deputado, está faltando comando,

principalmente do dirigente maior do Estado, para se estabelecer a unidade, a

integração entre as polícias, e não a sua unificação. Se for necessário, poderemos

discutir até a unificação, mas, em consideração ao que são a Polícia Civil e a Polícia

Militar, temos de discutir os seus diferentes papéis, os complementares e os comuns,

para que ambas possam atuar, a fim de que o nosso Estado se torne mais seguro,

mais tranquilo, mais próspero e, verdadeiramente, um espaço onde o direito possa

ser operado e exercido plenamente, independentemente da formação acadêmica.

Talvez, se pudéssemos nos aprofundar mais no debate e na discussão, eu poderia

ser convencido, mas nenhum argumento apresentado até este momento serve para

me convencer dessa condição. Estou convencido de que isso reduzirá o tamanho da

Polícia Militar de Minas Gerais, no que diz respeito à sua função.

Trago algumas reflexões importantes. No quadro da Polícia Militar de Minas Gerais,

há oficiais, médicos, enfermeiros, certamente engenheiros e pessoas que trabalham

com logística, organização e planejamento, cargos que exigem outras e importantes

formações. Se o quadro de oficiais da Polícia Militar, que está sendo constituído, se

restringir à formação em Direito, nenhum engenheiro, técnico em logística ou

administrador - e a polícia exige esse conhecimento - será constituinte do seu quadro

maior. Se tratarmos a questão salarial, neste momento da história de Minas Gerais,

com a lógica que a está conduzindo, para que os oficiais da Polícia Militar de Minas

Gerais sejam equiparados, em carreira jurídica, aos demais quadros das carreiras

jurídicas do Estado, como as de Promotor de Justiça, de Juiz, de Desembargador e
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de Defensor Público - e estão caminhando para isso -, veremos que esse argumento

é forte e importante.

Tive a oportunidade de dialogar também com oficiais da Polícia Militar, que

disseram que uma das questões que mais incomodam neste Estado são as relações

salariais absolutamente indecentes. Deputado Sargento Rodrigues, Srs. Deputados e

senhores telespectadores, muitos, no Estado, têm de trabalhar no serviço público

durante 5 anos, 8 anos e, às vezes, 10 anos, para receber o que outro servidor

recebe em um mês.

Isso é absolutamente inaceitável e inconcebível. Se quisermos um Estado civilizado

- e isso não é civilizado -, temos que tratar de relações salariais mais próximas. Entre

o Soldado e o Comandante, entre o professor e o Deputado ou entre um Diretor desta

Casa ou um Desembargador, as relações não deveriam ser tão absurdas como são

hoje. É preciso que essas relações sejam mais próximas para que todos entendam

que a questão salarial não pode ser a mais decisiva para diferenciar as pessoas.

Milhares de pessoas, no Estado de Minas Gerais, recebem um salário insuficiente

para atender o fundamento do mínimo constitucional, que lhe dá as condições

necessárias para comer, para vestir, para morar, para estudar, para cuidar da saúde

e até para o lazer. É isso que está na nossa Constituição. Há muitas pessoas que

discutem o cumprimento e o descumprimento da Constituição. A nossa Constituição é

muito programática, mas muito do que é programático é esquecido. E ela vale, é

aclamada, e é exigido que ela seja cumprida para atender, principalmente, os

interesses das elites. Mas, quando é para atender o povo, para promover a justiça e a

justa distribuição das riquezas deste país, ela é esquecida.

Há 10 anos a maioria dos Deputados ajudou na elaboração e na votação da

Emenda Constitucional nº 29, que trata da saúde e deveria ter sido regulamentada

em 2005, para tratar da aplicação dos recursos públicos, mas não foi regulamentada

até hoje. Como não foi regulamentada, muitas pessoas dizem que não é preciso

cumpri-la. São 10 anos.

Quero tratar dessas questões com muito carinho com a nossa valorosa e digna

Polícia Militar de Minas Gerais. Sei dos anseios e dos desejos de vocês. Sei o que

pode estar significando nas mentes e nos corações de vocês essas propostas que
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estão aqui. Vocês merecem mais do que isso. Quero ver a Polícia Militar de Minas

Gerais valorizada.

Considero que, sem luta não há conquista, mas a nossa luta é maior do que isso,

pois é inspirada pelo nosso patrono e pelo nosso herói. Precisamos estabelecer

relações, do ponto de vista da segurança pública, muito mais avançadas do que isso.

Não vejo o governo que está aí atuando de maneira efetiva diante da situação que

estamos assistindo, que é uma violência brutal de pessoas que estão fora do quadro,

preparando gente que está dentro do quadro de servidores do Estado. Onde é que

está o comando deste Estado? O que foi feito até agora? Isso não pode acontecer. É

como na medicina: quando há um tumor, uma infecção grave ou uma gangrena - os

Deputados médicos, como o Doutor Ronaldo, sabem muito bem disso -, não

podemos esperar muito tempo, temos que debridar rápido. Há gangrena na estrutura

do Estado, e é preciso debridá-la logo, senão não avançaremos. Sei que às vezes

pode doer, pode contrariar, mas, se eu estiver errado, estou sozinho ou talvez com

poucos de nós. Mas, se essa reflexão tiver sentido para a construção e para a

constituição do Estado com que eu sonho, e sei que vocês também sonham, talvez

não tenhamos que terminar aqui ganhando ou perdendo essa proposição, temos que

seguir em frente.

Há mais questões importantes que devem ser tratadas nas relações e funções da

Polícia Militar de Minas Gerais, nas funções de Estado, onde ela teve e tem papel

importante. E eis a pergunta que devemos responder como Estado: qual ou quais -

porque são múltiplos, são plurais - os papéis da Polícia Militar de Minas Gerais? O

que isso significa no cumprimento desses papéis?

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre Deputado Adelmo Carneiro

Leão, cumprimento V. Exa., sempre muito sereno, atento e coerente. Talvez, na

história da Polícia Militar, nunca tantos policiais militares tenham comparecido nesta

Casa como neste momento. Deve haver, em nossas galerias e no cafezinho,

aguardando a votação dessa matéria, mais de 2 mil policiais militares, de Soldados a

Coronéis, inclusive o seu Comandante-Geral. Quero dizer do respeito que tenho por

V. Exa. desde os primeiros momentos em que nos auxiliou, e muito, na votação do

Código de Ética e Disciplina dos Militares. A sua contribuição foi inigualável no
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momento em que aprendíamos a caminhar nesta Casa. Registro, publicamente, o

respeito que lhe tenho, e V. Exa. sabe disso porque já lhe disse pessoalmente. Mas

permita-me, como democrata que é, discordar de V. Exa. em alguns pontos.

Em relação ao cerne daquilo a que V. Exa. se contrapõe, deixo claro que a Polícia

Militar não está excluindo o ingresso nos seus quadros, por exemplo, de médicos -

hoje temos uma médica, que é a Cel. Maria de Lourdes, a primeira médica Coronel

da PM. Com a votação dessa matéria, a Polícia Militar não está restringindo a entrada

de enfermeiros, de psicólogos, de fonoaudiólogos e de outras carreiras. Por outro

lado, adentrando a questão da carreira jurídica, quando votamos a Emenda à

Constituição n° 82, promulgada por esta Casa, relat iva à Polícia Civil, cujo primeiro

signatário foi este Deputado, não houve nenhum óbice. E estamos tratando de forças

de segurança pública. Assim como o Delegado de Polícia preside o processo

administrativo disciplinar interno da sua instituição e o inquérito policial, da mesma

forma compete ao oficial da Polícia Militar presidir o processo administrativo

disciplinar e o inquérito policial militar. Portanto, são dois operadores do direito por

necessidade, e não por interesse de operá-lo. Daí a importância não só do

reconhecimento, mas da necessidade.

Os tempos vão passando, e a sociedade, se transformando. Como observadores

dessa transformação, notamos que o direito deve acompanhar essa transformação

social e, especialmente, o fenômeno do crime, que está diretamente ligado ao direito

positivado. Em nossa proposta, do ponto de vista constitucional, não há nenhum

óbice, absolutamente, nem na Proposta de Emenda à Constituição n° 59 nem no PLC

n° 61. Repito que aqui, hoje, todas as associações de classe de oficiais e de praças

estão nas galerias, e, pela primeira vez, Deputado Adelmo Carneiro Leão, não há

divisão; todos estão unidos em torno dessas duas propostas a fim de se buscar o

reconhecimento, que foi dado pelo PLC n° 61 para a Polícia Civil: nível superior para

ingresso em todos os seus cargos e também na carreira jurídica dos Delegados.

Busca-se a necessidade de ingresso. Repito: V. Exa. conhece muito bem a minha

posição na qualidade de praça da reserva. Quero deixar claro para todos aqueles que

estão nos acompanhando: queria eu, Deputado Adelmo Carneiro Leão, quando fui

submetido ao Conselho de Disciplina da Polícia Militar, que todos os oficiais que o
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compunham fossem bacharéis em Direito. Tenho cópia dessa reunião do Conselho

guardada em meus arquivos. Com certeza, muitos erros não teriam sido cometidos

naquela época. Portanto, a exigência de bacharel em Direito para a oficialidade da

Polícia Militar de Minas Gerais terá como primeiro ponto positivo o reflexo interno nas

relações. Ao conhecer, ao ser bacharel e dominar o direito como pessoa formada

para operá-lo, a relação interna melhorará. Esse é o primeiro ponto.

Segundo ponto: por que a carreira jurídica? Estamos constatando que as ações

desencadeadas por oficiais, na prática, são de carreira jurídica. Estão hoje 46 mil

homens na ativa. Todos os dias são instaladas sindicâncias e inquéritos policiais,

competência prioritária dos oficiais. Portanto, eles são operadores do direito e

necessitam sê-lo. Primeiro, o direito constitucional, que é condição “sine qua non”

para quem é bacharel em Direito e vai operar esses procedimentos; segundo, o

direito administrativo, o direito penal militar, o direito do processo penal militar.

Não se fala aqui, em momento algum, como tentaram algumas pessoas, por meio

de uma cortina de fumaça e de forma irresponsável - não do parlamento, mas

externas -, que a Polícia Militar poderia invadir a seara de outra polícia. Nós,

Deputados Estaduais, não temos competência para tratar dessa matéria. O Código

de Processo Penal, o Código de Processo Penal Militar e a Constituição da

República, nas quais foram delineadas as competências das corporações, são

elaborados em Brasília. Portanto, aqui deixo registrado que não temos competência

para falar se uma polícia invade a competência de outra ou a altera. É preciso que

isso fique claro.

Tenho em mãos, Deputado, uma carta que recebi, na semana passada, do Dr.

Alceu, Procurador-Geral de Justiça. Ela está assinada por 10 Promotores de Justiça.

Chama-se Carta do Paranoá. Foi um encontro. (- Lê:) “Os membros do Ministério

Público Brasileiro, reunidos na sede da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, após

exposições, debates e estudos de casos concretos concluíram:...” Há um tópico sobre

os direitos humanos do cidadão militar - posteriormente, passarei uma cópia para V.

Exa - e um tópico sobre o controle externo da atividade policial e policial judiciária

militar. Lerei a partir do item 9. (- Lê:) “9 - que a prisão de qualquer pessoa pela

polícia judiciária militar deve ser imediatamente comunicada ao MP respectivo, sem
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prejuízo de outras comunicações e medidas previstas no ordenamento jurídico; 10 -

que o controle externo da atividade policial judiciária militar é dificultado pela

descentralização e descontinuidade da polícia judiciária militar, que só existe em

decorrência de crime concreto, sendo essencial que o MP respectivo tome

conhecimento da instauração de cada IPM; 11 - que existem, nos regulamentos

disciplinares militares, transgressões que possuem descrições típicas semelhantes ou

iguais às de alguns crimes militares. Em tais casos, há que ser instaurado IPM,

independente de medidas administrativas disciplinares permitidas pelos regulamentos

respectivos.”

Vou deixar de fazer a leitura de toda a Carta do Paranoá, que me foi entregue pelo

Procurador-Geral de Justiça na semana passada e que traz a assinatura dos

Promotores Adilson José Gutierrez, Adriano Alves Marreiros, Antônio Carlos Gomes

Facuri, Celso Leardini, Cláudia Márcia Ramalho Moreira Luz, Guilherme da Rocha

Ramos, Ione de Souza Cruz, Karla Dias Sandoval, Leonardo Cuña de Souza e

Luciano Moreira Gorrilhas. São os 10 Promotores de Justiça que, nesse encontro,

redigiram a Carta de Paranoá. Há o entendimento claro e cristalino de que a polícia

judiciária militar é exercida na prática, todos os dias. O que estamos fazendo aqui,

hoje, ao votar a PEC nº 59, ao exigir o bacharelado em Direito para o ingresso de

oficiais e o curso superior para praças, é apenas dando um formato legal àquilo que

já é praticado todos os dias. Não votaremos nada de esdrúxulo, do ponto de vista

jurídico; nada que tenha óbice constitucional ou que contrarie a natureza das ações

que são desencadeadas e desempenhadas todos os dias, internamente. Não

estamos falando de polícia judiciária extramuros, mas intramuros, ou seja, aquela que

ocorre nos quartéis. Portanto, a outra instituição não tem com o que se preocupar.

Do ponto de vista da necessidade, está provado, cada vez mais, que há uma

posição clara favorável a que tudo isso aconteça, inclusive, nesta carta assinada por

10 membros do Ministério Público. O nosso entendimento, respeitando-se o de V.

Exa., é que hoje, ao votarmos a Proposta de Emenda à Constituição nº 59 e o projeto

de lei complementar, estamos reconhecendo formalmente aquilo que já é feito. Volto

a insistir que, ao exigirmos o bacharelado em Direito para o oficialato da PM, não

estamos restringindo o acesso aos cargos. Por outro lado, sobre os questionamentos
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feitos pelo Crea, a Polícia Militar de Minas Gerais não foi convidada para o debate.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - A Polícia estava presente, Deputado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - A Polícia não foi convidada, como

instituição.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - O Comandante da Polícia, estando presente,

representa a instituição, sim, senhor.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Uma coisa é a pessoa ser enviada

representando a instituição; outra coisa é uma associação de classe participar da

reunião. A associação de classe não representa a instituição, é mais uma voz desse

conjunto. Vejo em V. Exa. um democrata, uma pessoa pela qual tenho enorme

respeito. Sei que V. Exa. defende suas ideias democraticamente e respeita as dos

demais companheiros. Por isso, é um Deputado respeitado e compreendido nesta

Casa. Até mesmo as posturas mais contundentes que V. Exa. tem são respeitadas

por todos, e é assim que tenho a imagem do trabalho de V. Exa., e o respeito por

isso. Tenho certeza de que não estamos votando, hoje, nada que contrarie a

Constituição ou a prática realizada. Estamos apenas dando formalidade àquilo que é

praticado. Por dezenas de vezes pedi o voto de V. Exa. Fui persistente em minha

busca de contar com o voto de V. Exa., mas respeito a sua posição.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Deputado Sargento Rodrigues, quanto mais

V. Exa. argumenta, mais me convenço de que meu voto está correto. Esse é o

problema.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Perfeitamente. O voto de V. Exa. já

está decidido.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - V. Exa. Acaba de dizer que, ao votar essa

matéria, daremos o formato legal da ação policial de natureza judiciária militar.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Para isso, teremos de votar.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Se admito esse tipo de argumento para essa

polícia mais que bicentenária, meu caro comandante, estaria colocando vocês todos

na ilegalidade e, em função do passado de vocês, não é isso que devemos fazer.

Tenho convicção de que os atos de vocês, além de serem corretos, são legais. Não

precisa disso, Sargento. Cada vez mais, o argumento de V. Exa. me convence do
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contrário. Temos de discutir esse argumento, pois V. Exa. afirma que a Polícia Militar

não participou do debate, da discussão. O debate não é só para nós, é para a Polícia

Militar e também para a sociedade. Não é só para as categorias de classe, mas para

todo mundo. A Polícia é de todo o povo de Minas Gerais. Todos temos de nos

orgulhar e acolhê-la com carinho. Às vezes, as pessoas falam que ficam

constrangidas, que é preciso temer a Polícia. Mas minha relação com a Polícia é de

respeito. O medo é amigo e irmão da covardia. A minha relação é de respeito. Nossa

relação é de solidariedade, de contribuição, de verdade. Permita-me dizer uma frase

bonita de Fernando Pessoa: “Buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor,

o ar, a fonte, os beijos merecidos da verdade”. Estou buscando, mas é que ainda

estamos longe.

Não discutimos o suficiente para um problema tão momentoso, tão significativo, tão

importante. No mínimo, teríamos que ter tempo e essa medida. A pressa vai nos

colocar em uma situação que... V. Exa. deveria consultar advogados. Com o maior

respeito, tenho-os como filhos. Já têm um terço do poder deste país e vão mais além,

querem mais. Os advogados, lá no Crea, argumentaram que não podemos

desmerecer a polícia, que isso seria desvalorizar a polícia, mas não. A questão da

carreira jurídica não é o que valoriza. Votar contra essa proposta de emenda à

Constituição não é desvalorizá-la; a polícia tem uma dimensão maior. Ter um corpo

jurídico na estrutura da Polícia Militar de Minas Gerais, para orientar essa categoria

especial da Polícia Militar, tem funções específicas, muito além da formação... O que

vocês estão colocando aqui que é perigoso... A exigência, por exemplo, do ingresso

de formação superior. Por que a Escola de Formação da Polícia Militar de Minas

Gerais, tão importante, tão significativa, com suas características próprias, com sua

dimensão de Estado, em vez de, daqui a cinco anos, exigir nível superior para o

ingresso, não ministra ensino médio? Depois, pode contar tempo de trabalho,

preparar-se, estruturar-se, relacionar-se com o quadro. O que se propõe é menos;

não valoriza, apenas diminui.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Como disse aqui V. Exa. - e vou

sempre repetir -, ninguém disse isso no Projeto de Lei Complementar nº 61. Será que

a Polícia Militar...
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Não tem discussão.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - O Projeto de Lei Complementar nº

60? Aprovamos aqui o curso superior para o ingresso de policiais civis, e não houve

questionamento. O Crea não veio questionar a Emenda nº 82 da carreira jurídica dos

Delegados. Agora, a Polícia Militar não pode ser ela reserva de mercado. Exigir curso

superior para ingresso nos quadros da Polícia Militar - e aqui estão essas praças que

nos acompanham atentamente - é uma demonstração de que queremos qualificá-la

mais, como tantas outras instituições. Por que ninguém questiona o Ministério

Público? Por que ninguém questiona o Judiciário? Por que ninguém questiona a

Defensoria Pública? Temos aqui... Olhe para V. Exa.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Cuidado, Deputado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Eu mesmo... Falo sobre

questionamento durante a tramitação de um projeto. V. Exa. questiona, assim como

eu questiono. Logo no início, V. Exa. citou a questão salarial. Comungo com V. Exa.

em número, grau e gênero, e V. Exa. sabe disso. Há aqui membros de Poderes - nem

é do nosso, mas de outros - com salários exorbitantes. Precisaríamos fazer uma

discussão. Eu mesmo fui autor de uma emenda que defende que, para o ingresso na

carreira de Oficial de Justiça, deve-se exigir bacharelado em Direito. E esta Casa a

aprovou. Está na Lei Complementar nº 105, de 2008. Volto a insistir que tenho

enorme respeito por V. Exa. O fato de V. Exa. se contrapor à Proposta de Emenda à

Constituição, à carreira jurídica e ao Projeto de Lei Complementar nº 61, não diminui

o apreço que tenho pelo senhor, que é um democrata. V. Exa. sabe disso. Meu

apreço é sincero, porque sei das suas qualidades. A exigência de curso superior para

a formação de praças fará com que a nossa polícia vire a página da sua história,

porque ela será muito melhor. Em 1997, quando exigimos ensino médio para o

ingresso na polícia, demos um passo gigantesco. A partir dessa exigência, 50%, 60%,

dos ingressos na Polícia Militar passaram a ser com curso superior. Temos esses

dados e podemos disponibilizá-los à V. Exa. Neste momento, estamos virando uma

página histórica. Mesmo no contraponto das ideias do debate, V. Exa. contribui. É por

isso que o respeito. Tenho certeza de que contaremos com V. Exa. em outras

questões mais adiante. Muito obrigado.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Todos os argumentos são válidos. Quero

trazer aqui a reflexão do nosso grande poeta Tiago de Melo, de que não somos nem

mais nem menos, o que nos faz diferentes é o nosso projeto, a nossa visão. Não me

coloco acima do que V. Exa., Deputado Sargento Rodrigues, disse. Pode estar certo

de que defendo a sua opinião com o maior vigor, mas quero sustentar a minha. A

formação superior é um processo muito importante de qualificação e capacitação das

pessoas, não tenho dúvida disso. Não é pelo fato de que muitas pessoas - algumas

até são exemplos para nós de referência e sabedoria porque não tiveram a

oportunidade de frequentar as escolas superiores - venceram e tiveram sucesso na

vida, que devemos dispensar o nível superior, É muito importante qualificar, mas isso

não faz dos homens e mulheres melhores. Esse processo é um componente e uma

variável do processo civilizatório. Mas se quisermos ter pessoas melhores,

precisamos fundamentar a nossa ação, dedicar a nossa vida e os nossos exemplos

no cuidado e no acolhimento carinhoso e respeitoso das pessoas em todos os

sentidos. Estamos vendo agora o Estatuto da Criança e do Adolescente evoluindo e

alguns fazendo críticas por acharem que a criança ainda tem de apanhar porque isso

faz parte do processo educativo. Mas não faz. Faço parte daqueles que entendem

que é acolhendo, orientando, compartilhando, sofrendo com as pessoas e com as

diferenças que iremos para frente e não oprimindo, humilhando e batendo. De jeito

nenhum. A educação superior no quadro da Polícia Militar é muito interessante e

positiva, mas a exigência de nível superior para praça não é a melhor forma de

valorizar e fortalecer a instituição. Muitos de vocês só estão cursando ou cursaram o

nível superior porque estão na Polícia Militar. Se fosse exigido o nível superior, sem

haver escolas para todos, muitos de vocês não teriam a oportunidade de estar na

Polícia Militar. Defendo que a exigência para o ingresso na Polícia Militar continue

sendo o nível médio. Contem comigo, com o meu voto, com meu empenho e com o

meu trabalho para valorizar a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, dando tudo o

que for necessário para uma grande escola de formação, em que possamos discutir o

direito, as ações, as estratégicas, a logística, a reação de vocês na situação de risco.

Escola particular, privada, separada, não dá a condição que vocês podem dar.

Comecem com os jovens. Ao exigir o ingresso no nível superior, os jovens começarão
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com 23, 24, 25 anos. Na lógica da disciplina, da integração da Polícia Militar, é muito

mais interessante e positivo que os jovens ingressem na corporação com 18, 19

anos. Para mim, não tem justificativa. Sei que muita gente concorda com o voto que

estou dando hoje, com essa reflexão que estou fazendo para vocês. Quero que pelo

menos exista um voto nesta Assembleia que represente os que pensam de forma

diferente. Como alguém disse, toda unanimidade é burra. Não farei parte da

unanimidade, que é pela aprovação desse projeto.

O Deputado Carlos Gomes (em aparte)* - Obrigado, Deputado Adelmo Carneiro

Leão. Parabenizo-o pelo seu pronunciamento, pela sua firmeza. Parabenizo também

a Polícia Militar pelo grande trabalho que realiza em Minas Gerais - é a polícia mais

preparada do Brasil. Parabenizo-a também pela participação nesse movimento, por

estarem nesta Casa, que é do povo. Em outros tempos, vinham aqui somente

professores e outras categorias. É muito bom ver a Polícia Militar, além do grande

trabalho que realiza no Estado e no País, ocupando, de forma democrática e

participativa, as galerias deste Plenário, que, outrora, eram ocupadas somente por

outros profissionais. Os professores são os mais lembrados. Os policiais militares, ao

participarem dessa luta, mostram que o Brasil está mudando, que a democracia e os

Poderes estão cada vez mais fortalecidos. É muito bom que participem, lutem por

aquilo que acreditam ser o melhor para a Corporação. Na semana passada, participei

de uma reunião no Crea. Nesta Casa existe a Frente Parlamentar da Engenharia.

Naquela reunião, mais de 10 conselhos estavam representados, como o Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, mas estavam ali também

representantes dos conselhos de contadores, de economistas e de médicos. Não fui,

de forma alguma, convencido a votar favoravelmente à Proposta de Emenda à

Constituição nº 59 e o Projeto de Lei Complementar nº 51. Isso não quer dizer que

sou contra eles. Gostaria de ver uma polícia mais fortalecida de forma plural. Fico

pensando como ficarão as outras profissões, como aquelas cujos representantes se

reuniram no Crea, que torcem, participam da Polícia Militar, mas gostariam de

participar mais ainda. Como ficará a expectativa das pessoas que têm o sonho de

participar do quadro de oficiais da Polícia Militar? Gostaria de ver a polícia mais

fortalecida. Ao manifestar a minha posição contrária, esclareço que não sou contra a
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Polícia Militar; não sou contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 59 nem contra

o Projeto de Lei Complementar nº 61; sou a favor de a Polícia Militar ser mais forte,

mais fortalecida de forma democrática, plural, representativa de toda a sociedade de

Minas Gerais. Para isso, na minha maneira de enxergar a questão, é necessária uma

participação mais ampla. Por exemplo, as comissões de licitações que montam são

importantes, então as comissões de inquéritos, Deputado Sargento Rodrigues, devem

ser da mesma forma: plurais, representativas de várias áreas. Por exemplo, as

comissões de licitações de autarquias, de forma geral, precisam de profissionais de

todas as áreas, principalmente de áreas afins. Se for uma comissão de engenharia,

um engenheiro deverá tomar a frente; se for da área médica, deverá haver um

médico entre seus membros. Mas as comissões devem funcionar de forma plural. A

Proposta de Emenda à Constituição nº 59 e o Projeto de Lei Complementar nº 61

restringem isso. Nesta Casa, lidamos com leis. Alguns são advogados, outros não. E

é bom que seja assim, pois é uma representação plural de todo o Estado de Minas

Gerais.

Essa é a minha posição. Participei da reunião realizada no Crea, conversei com

muitos profissionais e estou, cada vez mais, convencido de não poder votar a favor

dessa proposta. Insisto que não é votar contra; pelo contrário, tenho preocupação

com aqueles representantes de várias categorias que nos procuraram - e continuam

nos procurando - e que gostariam de continuar sonhando em participar dessa

valorosa Polícia Militar do Estado, mas que vão ficar restringidos, não vão poder mais

sonhar em participar dos quadros de oficiais. Acho que o debate foi pouco, não

convenceu. Estou mais convencido de não poder votar a favor. Gostaria de tirar esse

termo contra, porque sou a favor de uma polícia forte. Sejam todos bem-vindos a este

debate, mas precisamos debater mais. Parabéns, Deputado Adelmo Carneiro Leão,

pela firmeza de seu pronunciamento. Dessa forma, também me posiciono. Muito

obrigado.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado Adelmo Carneiro Leão,

infelizmente isso é o que tem acontecido no Parlamento: faltam atores dentro desta

Casa, que são os parlamentares, para ouvir o seu pronunciamento, que merece

reflexão dos parlamentares e de todos que estão aqui nas galerias. Quando se faz
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qualquer manifestação - e isso tem sido o grande erro do Parlamento -, muitas

pessoas dizem que somos contra, que estamos fazendo oposição. Coloquei o meu

posicionamento para alguns oficiais e algumas entidades que me procuraram; disse

da minha preocupação, que é a mesma que V. Exa. externa agora. E é apenas uma

preocupação. Penso que, no projeto da Polícia Civil e neste, faltou uma discussão

mais ampla. Fazer leis - e falo isso com muito tranquilidade - é a coisa mais fácil que

existe neste poder: a sua aplicação é que é difícil. Não temos tempo para verificar

quais serão as consequências, quais serão as aplicações. Quero voltar ao início,

quando V. Exa. disse que o Bloco do PMDB e do PT foi desfeito. Quero deixar, de

público, que foi uma decisão de uma minoria; fui pego de surpresa. Eu, que sou

Deputado do PMDB e talvez um dos mais presentes nesta Casa, fui pego de

surpresa. V. Exa. pode ter certeza de que o seu pronunciamento é também o meu. V.

Exa. falou em meu nome também. Acho que esse projeto carece de discussão, pois

precisa ser aperfeiçoado. Tanto a Polícia Civil quanto a Militar avançaram muito,

então temos de fazer essa discussão para que não seja questionada, à frente, essa

decisão. V. Exa. deixou muito claro que alguns policiais entram na polícia aos 18

anos e, agora, só poderão entrar aos 23 anos. Isso é bom ou ruim? Essa discussão

não foi feita. É bom para a polícia ou é ruim? É bom para a instituição?

Quero dizer que é muito bom ficar aqui ouvindo o seu discurso. Quero manifestar-

me, mas, diante do seu pronunciamento, não há mais essa necessidade. Parabenizo-

o pela determinação do seu discurso, que é coerente e responsável com o futuro. É

um discurso preocupado com a polícia. Volto a dizer que votar projeto aqui é muito

fácil, mas é complicada a sua aplicação. Falei com o pessoal da Polícia Civil que

estávamos votando o projeto sem fazermos uma discussão mais ampla, apenas na

ânsia de votar. Dizem que precisamos votar para avançar. Avançar para onde? Para

trás ou para a frente? V. Exa. não falou em nome do bloco, e isso me pegou de

surpresa, mas falou em meu nome, em nome do Deputado Ivair Nogueira, que aqui

está, porque comungamos com o seu pensamento. Acho que o seu pronunciamento

merece uma reflexão de todos. Não precisamos falar que a Polícia Militar merece

todo o nosso respeito, porque ela sabe disso, mas estamos discutindo um projeto a

longo prazo, um projeto de governo. E ele carece de discussão. Quero desejar-lhe
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muita sorte. Vou repetir: seu pronunciamento deveria servir de reflexão até para

aqueles que estão na ânsia de votar esse projeto, para que possamos, quem sabe,

logo depois do recesso, fazer uma discussão calma. Assim, poderemos fazer as

mudanças, que, por acaso, acharmos que devem ser feitas. Muito obrigado.

Parabenizo V. Exa. Pode ter certeza de que o seu discurso é também o meu. V. Exa.

falou em meu nome.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Quero dirigir minhas palavras finais ao

Deputado Sargento Rodrigues, aos bombeiros e policiais militares de Minas Gerais,

aos meus amigos da Polícia Militar. Quero tê-los todos como meus amigos da Polícia

Militar. Peço a vocês que não me queiram mal pelo meu voto “não”, porque ele

haverá de se desfazer no meu compromisso permanente e cotidiano com vocês, de

fazer a polícia do tamanho que sonho, que é maior do que o que está sendo proposto

neste dia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2010

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Os requisitos introduzidos por esta lei complementar para o ingresso na

Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar não se aplicam aos candidatos

inscritos em concurso público em andamento na data de publicação desta lei

complementar.”.

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2010.

Mauri Torres - Lafayette de Andrada.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda dos Deputados

Mauri Torres e Lafayette de Andrada, que recebeu o nº 2 e que, nos termos do § 4º

do art. 189 do Regimento Interno, será submetida a votação independentemente de

parecer. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, combinado com os arts. 192 e 255, do

Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
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presença no painel que o façam neste momento. Com a palavra, para encaminhar a

votação, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Serei bem rápida, só queria registrar que estamos

encaminhando favoravelmente ao projeto. Somos do PT, sempre temos um voto de

bancada, e preciso registrar o enorme respeito pelo nosso companheiro Deputado

Adelmo. Um Deputado até falou que ele é tão respeitado que nem foi vaiado na sua

posição, e aproveito para cumprimentar os policiais presentes, porque é importante

na democracia haver posições contraditórias. Quero parabenizá-lo, Deputado, por ter

uma postura séria e ética com suas convicções. Ao mesmo tempo, quero dizer que o

nosso Bloco PT-PCdoB tomou a posição de liberar os votos. Além de mim, estão

conosco o nosso líder Padre João, os Deputados André Quintão, Weliton Prado,

Carlin Moura, do PCdoB, e a Deputada Cecília Ferramenta. Vamos votar

favoravelmente e quero fazer uma breve consideração. Com relação ao curso

superior para ingresso na carreira da Polícia Militar, sabemos que hoje há o ProUni, o

Enem. Hoje há possibilidades no País até mesmo para os filhos de trabalhadores que

desejarem concluir um curso superior, a porta está aberta. Considero positiva a

exigência de curso superior, é uma valorização da carreira. Pode ser qualquer curso

superior, só para oficial será exigido o curso de Direito. Conversei com várias

pessoas, desde o Comando até os praças. Conversamos também com o Deputado

Sargento Rodrigues, que representa a classe nesta Casa. Conversei com o Luiz

Gonzaga, Presidente da Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares.

Ouvimos várias pessoas que representam a Polícia Militar para tomar essa decisão.

Queremos registrar, como já disse o Vice-Presidente, que a Polícia Militar tem

acompanhado todas as audiências que fazemos no Estado e tem avançado no seu

conceito de polícia comunitária. Tem também participado de cursos de direitos

humanos, tem tido uma mentalidade de construção da cultura da paz, de projetos de

prevenção à violência, como o Proerd, que são jovens construindo cidadania. Quero

solicitar a todos acompanharmos de perto a integração das polícias. Nenhum fato,

nenhuma votação pode criar barreiras. Temos avançado, mas precisamos avançar

muito mais. É fundamental a integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil para o

respeito da sociedade, para a otimização dos recursos. É muito importante também
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que se aprofundem os cursos de formação dos quadros que já existem com relação,

não ao Direito, mas de valorização do próprio profissional, que deve ter direito a

esses cursos para a defesa da própria vida e da vida do cidadãos na sociedade

mineira. Finalizando, quero parabenizar tanto a Polícia Civil, que aqui esteve por

vários dias na votação dos seus projetos, quanto a Polícia Militar. Esta é a Casa da

democracia. Não se pode pensar que alguma categoria não poderia estar aqui,

principalmente com diálogo e respeito. Esse é o espaço legítimo de reivindicação de

todas as categorias, inclusive dos profissionais de segurança pública. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Tenente

Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio* - Sr. Presidente, gostaria de agradecer a confiança,

principalmente do Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança

Pública, que me confiou a relatoria desta matéria. Sou oficial do Exército Brasileiro e

tenho o maior respeito e carinho pela Polícia Militar. Tenho alguns milhares de

amigos, ex-soldados do Exército, que hoje estão na Polícia Militar. Sabemos que a

nossa Polícia Militar é, sem dúvida nenhuma, a melhor polícia do nosso país. Quando

relatamos essa matéria mostrando a nossa disposição em aprovar o curso superior

para os nossos praças, e o curso de Bacharel em Direito para os nossos Oficiais,

antes de valorizarmos a Polícia Militar estamos valorizando a nossa sociedade

mineira. Quem está ganhando é a nossa sociedade, que será, mais ainda,

assegurada por homens e mulheres competentes da Polícia Militar. São pessoas

qualificadas e que, com o passar do tempo, vão nos proporcionar uma segurança

mais aprimorada. Estou vendo centenas de jovens policiais, entre homens e

mulheres, que vão valorizar a cada dia a nossa sociedade. Quero cumprimentar o

Deputado Sargento Rodrigues, do meu partido, um incansável batalhador em prol da

nossa segurança pública. Talvez a pessoa mais entendida em Polícia Militar aqui

neste Plenário. Podem continuar a contar com o apoio deste Deputado. Estou aqui há

apenas um ano e meio; sou membro efetivo da Comissão de Segurança Pública.

Conversamos muito, principalmente no Triângulo Mineiro, com o Cel. Crovato,

Comandante da 9ª Região da Polícia Militar, o Cap. Duque, vários oficiais, Sargentos,

Subtenentes, Cabos e Soldados. Todos são favoráveis a esse projeto, motivo pelo
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qual lhe demos parecer favorável.

Cumprimento o governo do Estado por ter enviado esse projeto a esta Casa. Sem

dúvida, todos ganharão, sobretudo a nossa sociedade. Parabéns à nossa gloriosa

Polícia Militar. Amo todos vocês.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro

Silva - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani

Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé

Maia.

- Registram “não” os Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Carlos Gomes.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 2

Deputados. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Cecília

Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair

Nogueira - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider

Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.
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O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, que seja feita a leitura da Emenda nº 2,

por favor.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda nº 2.

O Sr. Secretário (Deputado Neider Moreira) - (- Lê a Emenda nº 2, publicada nesta

edição).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - José

Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Rômulo

Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 45 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei Complementar nº 61/2010 na forma do vencido em 1º turno, com as

Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, dos

Deputados Mauri Torres, Alberto Pinto Coelho e outros, que acrescenta os §§ 3º e 4º

ao art. 142 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da

proposta na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em
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discussão, a proposta. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Na verdade, vou discutir até para que o Líder de

governo consiga recompor o quórum, porque, com o da votação do projeto de lei

complementar, não será possível votar a Proposta de Emenda à Constituição nº 59.

Aproveito esta discussão, Sr. Presidente, para dizer que havíamos levantado uma

questão sobre a qual tenho falado quase que sistematicamente e que ocorreu muito

nos últimos 30 dias: a votação de projetos sem se fazer uma ampla discussão. O

governo manda, os técnicos mandam, e somos quase que obrigados a votar.

Geralmente os projetos vêm com aquela ideia de que beneficiarão o funcionário

público, com a ideia de que são um avanço muito grande. Contudo, na verdade,

quando aplicam aquilo que votamos, geralmente as coisas não acontecem da forma

como foram idealizadas - e não acredito que isso ocorra por maldade.

Tenho aqui um exemplo, Sr. Presidente, e queria mostrá-lo principalmente aos

membros da Comissão de Fiscalização Financeira. No último aumento de 10% dado

pelo governo ao funcionalismo público, fui o único Deputado que questionou que

aquele projeto tiraria 5% de alguma categoria do funcionalismo público. O seu salário

seria diminuído, no mínimo, em 5%, em vez de receber 10% de aumento. Contudo,

ninguém quis me dar ouvido e discutir isso, porque o projeto era do governo, devia

ser votado, e assim o foi. Sr. Presidente, Srs. Deputados e pessoas que nos ouvem,

estou aqui hoje com uma folha de pagamento de um servidor da área de defesa

social: ele recebia, no mês de abril, R$567,00 de salário líquido. Com o aumento, ele

foi para R$616,00 em um primeiro momento. Em um segundo momento, quando o

governo aplicou aquilo que votamos, o seu pagamento foi para R$537,00. É isso

mesmo: R$537,00 para um funcionário que trabalha em uma penitenciária. São

R$537,00, e não estou dizendo que ele estava com empréstimo consignado, que já

recebeu antecipadamente. Não, esse é o valor líquido da folha de pagamento desse

servidor.

Na verdade, eram R$550,00 e, com o aumento de 10%, o salário foi para R$605,00.

No primeiro mês, ele recebeu R$605,00, mas, como havia um artigo que estabelecia

que, dos 10% de aumento, deveriam descontar os benefícios, ele passou a receber

menos que antes do aumento.
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Estou dizendo isso para servir de reflexão, Deputado Domingos Sávio. Sempre me

preocupei com a votação de projetos da forma como estamos votando nesta Casa:

sem analisar as consequências, sem fazer conta, sem ver o que acontecerá, sem

pesquisar se atenderá a maioria dos funcionários. Depois, ficam dizendo que o

funcionalismo público está contra, o governo - e tem que estar contra, mesmo. Talvez

o Governador Anastasia nem saiba desse processo, pois, na greve dos professores,

foi enganado o tempo todo com a informação de que não havia greve, mas apenas

um pequeno movimento de alguns diretores e professores. Quando lhe chegou a

informação, cerca de 60% das escolas estavam paralisadas. O projeto de aumento de

salário foi feito pela Secretaria de Planejamento.Tanto isso é verdade que, na

propaganda institucional do governo acerca do aumento que estava enviando a esta

Casa, em momento algum se falou na Secretaria de Educação. Não sei se por

descaso, descuido, desrespeito ou o que for, a Secretaria de Educação estava fora

do processo de negociação salarial. E agora vemos o primeiro reflexo: recebi ontem

mais de 12 telefonemas e “e-mails” de pessoas que alegaram que não tiveram

aumento, ou melhor, tiveram aumento em um mês e diminuição no outro.

Fazemos essa discussão, que às vezes incomoda. Queremos ajudar, participar,

fazer uma boa lei; uma lei que seja permanente e não venha prejudicar os governos,

uma vez que nós, Deputados, estamos aqui de passagem - nós vamos embora, mas

o governo e o funcionalismo público permanecerão. Então quero aproveitar este

momento em que estamos votando duas matérias, até então, pouco discutidas. Não

sabemos quais serão seus reflexos lá na frente. Parece-me que eles são muito

imediatistas, e não sei se serão bons para todos. Podemos fazer uma discussão mais

clara ainda este ano, para que o próximo governo tenha condições de fazer

implementações, mudanças, melhorias e avanços.

Estou mostrando isso para todos os Deputados, principalmente os da base de

governo. Muitos dizem que essa é uma discussão da oposição, daqueles que são

contra o governo, mas está aqui a folha de pagamento para quem quiser ver. São três

meses do mesmo funcionário. Não direi o seu nome para evitar retaliações, apesar de

ele ter me autorizado a fazê-lo. Depois ficam dizendo que o PMDB e o PT ficam

fazendo oposição, jogando o funcionalismo público contra o atual governo, o que não
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é verdade, pois o próprio governo deu um tiro no pé. Até disse para o Deputado Mauri

Torres, Líder do governo, que há pessoas lá dentro trabalhando contra, o que é

comum em final de mandato.

Hoje, em Minas, temos a censura da imprensa, e muitas pessoas pensam que

podem fazer tudo o que querem, tomar as decisões que querem, fazer anistia por

decreto - a coisa mais irresponsável que já vi até hoje, pois isso fere toda a

legislação. A Secretaria de Fazenda vem com decisões do Supremo que não

resolvem o problema, dizendo que o “Faz de Contas” autorizou, o que não é verdade,

pois esse Tribunal não tem autorização para fazer leis.

Quem faz as leis é a Assembleia. Pegaram esse crédito, que estão tentando

negociar, e tentaram vendê-lo ao banco e à iniciativa privada, a fim de levantarem

dinheiro. Felizmente, o governo retirou esse projeto de pauta ontem, porque estava

ciente do desgaste que teria. Se quer caixa, deverá fazê-lo de outra maneira, de uma

forma mais legal. Essa anistia poderia ocorrer dentro de uma maior legalidade,

poderia ter a sustentação jurídica de que precisa, com um processo dessa magnitude.

Bastava enviar a esta Casa um projeto para que votássemos, ainda que a toque de

caixa, como fizemos com vários outros. Seria mais um projeto a ser votado dessa

forma, sem nenhuma dificuldade, porque, quando o governo quer aprovar uma

matéria, aprova-a. Há, aqui, no mínimo 58 Deputados da base do governo.

Externei ao Deputado Mauri Torres minha preocupação com o que está

acontecendo em final de governo. Já fiz parte do governo e sei como isso funciona.

Algumas pessoas resolvem fazer algo e enviam a questão em nome do governo.

Aqui, na ânsia de puxar o saco, no anseio de fazer o que o governo manda, não

discutem o projeto, e, depois, quem paga é o próprio governo. Quem vai pagar essa

conta é o próximo governo, o próximo Governador. As consequências dessas ações

são muito graves.

Aproveito para cobrar do Ministério Público as decisões que tomou em relação ao

decreto da anistia. O governo, para camuflar a legislação, falou que não é anistia,

mas parcelamento. Porém, tem 95% de desconto, Deputado Fábio Avelar! E não é

desconto, é parcelamento. São essas coisas que geralmente acontecem em todo final

de semestre. Fazem as coisas pensando que elas vão passar despercebidas. Adotam
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algumas ações pensando que ninguém vai tomar conhecimento delas, uma vez que a

imprensa, com certeza, não vai divulgá-las, visto que já está orientada a não fazê-lo.

Não fizeram a divulgação, Deputado Lafayette de Andrada, nem do benefício que o

governo disse ter concedido, a anistia. Não fizeram a propaganda porque não há

sustentação jurídica, e V. Exa. sabe disso. Fiz uma cobrança, disse que iríamos

aprovar o projeto. Não discuto a questão da anistia porque seria até uma hipocrisia da

minha parte, já que sempre lutei pelas anistias fiscais do nosso Estado. Sempre

defendi a ideia segundo a qual o governo deveria dar uma oportunidade aos

inadimplentes para cuidarem de sua vida, e não iria mudar - como não estou

mudando - esse discurso. Estou questionando apenas a forma como o governo fez

essa anistia, pois ele a fez por decreto, que não tem validade jurídica. Aqueles que

assinaram o decreto - e aí se inclui o Governador Anastasia - terão que responder por

improbidade administrativa. Além de ser um crime eleitoral, visto que foi feito em

período eleitoral, também é uma improbidade administrativa. Ele só pode fazer isso

por meio de uma lei específica, já que mexeu com recursos do Estado, com o

orçamento do Estado. Portanto, isso não foi feito de forma correta, e estamos

calados.

Entrei com um requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, solicitando a presença do Procurador do Estado, do Procurador da

Fazenda e também de algum assessor da Fazenda, que não quiseram vir discutir a

questão. Vieram procurar-me, tentaram orientar-me, mas não concordei com a

posição deles, como ainda não estou concordando. Tenho meus argumentos, que,

aliás, são muito claros, porque o Código Tributário Nacional é também muito claro.

Qualquer benefício tem de se basear em lei específica. Mas, feliz ou infelizmente, no

Estado de Minas Gerais, talvez fazendo aquilo que o Presidente Lula fez muitas e

muitas vezes, está-se legislando por meio de medidas provisórias. E o Congresso

Nacional custou a reagir, reagiu apenas há dois anos, quando deu um basta nas

medidas provisórias. Não foram impedidas, mas pelo menos diminuíram. E aqui, no

Estado de Minas Gerais, a situação continua a mesma: a ditadura imposta

permanece, inclusive na legislação. Quando querem fazer algo, fazem-no por

decreto, enquanto deveriam fazê-lo por lei. Ninguém tem a coragem, ou a
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tranquilidade, de enviar um projeto a esta Casa para que possamos analisá-lo e dar

nosso voto contrário ou a favor.

Presidente, apenas alerto mais uma vez, mostrando aos que estão na coordenação

da campanha do Prof. Anastasia o que aconteceu. Votamos aquele aumento de 10%

sem nenhuma discussão, sem nenhuma formalização, apenas tivemos que votar

porque o governo mandou o projeto. Havia um prazo para dar os 10% ou nada.

Tivemos que dar algo, apesar de 10% não representarem nada para a maior parte

dos funcionários públicos. Votamos. Alertei para o fato de que várias categorias

teriam o salário diminuído. Agora, estou recebendo mais 12 contracheques dos

meses de abril, maio e junho, comprovando que eu estava certo. Alertei que o

aumento seria descontado dos benefícios dos funcionários, que acabariam tendo

seus salários diminuídos em 5%, ao contrário de um aumento de 10%. E vejam que

salário altíssimo. Hoje, uma pessoa que trabalha no administrativo da penitenciária

ganha R$550,00 por mês, enquanto o governo fala que paga os melhores salários do

Brasil, os melhores salários do Estado. A comprovação está aqui para não dizerem

que estamos fazendo um discurso em vão, apenas eleitoral, apenas de oposição.

Estou provando que meu alerta na Comissão e no Plenário estava certo. Deputado

Wander Borges, por que fiz o alerta naquela época? Porque li o projeto várias vezes.

Mesmo na correria, levei para casa e fiz uma análise. Estou até estranhando, porque

o artigo que falava na diminuição foi suprimido, no primeiro momento. Agora, veio o

desconto. Já mandei a minha assessoria fazer um levantamento: houve um

equívoco? Foi tirado e depois recolocado no 2º turno? O fato é que ele deu à Seplag

a oportunidade de diminuir os salários. Ao falar, em reuniões, que parte do

funcionalismo público teve uma diminuição na folha de pagamento, muitos dizem que

isso é chute, que não existe. Repito, aqui, estão, as folhas de pagamento para

comprovar. Essa é a minha discussão. Por isso, disse aos oficiais que me procuraram

sobre o medo que tenho desses projetos que votamos sem uma discussão mais

ampla, pois é uma proposição que mexe com a vida de muitas pessoas, de muitas

famílias. Nós fazemos uma discussão momentânea, que não é retomada lá na frente.

Às vezes, o momento é oportuno, a votação é oportuna, temos que votar até para

resolver um problema de ordem política dentro da polícia, dentro do próprio governo,
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o que entendo. Entretanto, esse projeto carece de uma discussão mais ampla, mais

clara.

Sr. Presidente, essa é a discussão que levanto, como sempre faço, alertando mais

uma vez: vai dar errado. Às vezes, as pessoas acham que está tudo bem. Na

verdade, não temos tempo para discutir o projeto. Sentar, falar, fazer projeções,

analisar casos específicos, não há paciência para isso. Assim, acontecem essas

votações rápidas, sem discussão. Aqui está mais uma prova do que eu disse sobre a

aprovação do projeto de 10%. Teremos um grave problema com o aumento dado

pelo governo para abafar a greve dos professores, a partir de março do ano que vem.

Depois, voltou para janeiro. De qualquer forma, o reajuste não tem consistência

jurídica, foi feito em processo eleitoral, enfim não poderia ser feito. Infelizmente, dou

minha mão à palmatória, pois todo governo é igual. Esperava que pelo menos a

Justiça Eleitoral tivesse mais controle, pois o governo usa e abusa de sua estrutura.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A

fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. Em votação, a proposta, salvo emenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves

- Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.



____________________________________________________________________________
1085

- Registra “não” o Deputado:

Adelmo Carneiro Leão.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 52 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Está

aprovada a proposta, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves

- Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José

Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 51 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovada, em 2º turno, a Proposta de

Emenda à Constituição nº 59/2010 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda

nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.576/2010, do Governador do

Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o

exercício financeiro de 2011 e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 18, 19, 22, 23, 30,

32, 34 e 84, apresentadas por parlamentares, com as Subemendas nº 1 às Emendas

nºs 15, 24, 25, 31, 33, 75 e 81, e com as Emendas nºs 113 a 120, que apresenta, e

pela rejeição das Emendas nºs 2, 4, 5, 7 a 14, 16, 17, 26 a 28, 36 a 43, 45 a 48, 50 a

62, 64 a 74, 76 a 80, 82, 83, 85, 88 a 98, 100 a 105 e 107 a 112. A Emenda nº 3 foi

retirada pelo autor. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a Lei de
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Diretrizes Orçamentárias trata de múltiplas variáveis em relação à proposta de

orçamento para 2011. Ative-me especificamente à questão da saúde e do

cumprimento da emenda constitucional. A discussão que faço aqui é também para

manifestar, em relação a essa proposição, o meu voto contrário, considerando,

inclusive, a discussão que fizemos na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Estamos habituados a fazer destaques para efeito de votação da LDO. Como quase

sempre, as emendas que propomos são refutadas, rejeitadas e, quando destacadas,

continuam sendo rejeitadas. A minha avaliação é que nos cabe, como defensores da

saúde, que é um fundamento de direito de cidadania e dever de Estado, tomar uma

medida de refutar, por integral, a proposição ora em tela, a LDO.

Inicio dizendo, Deputadas e Deputados, que durante décadas fizemos grandes e

importantes lutas e, como está espelhado nas faixas colocadas pelos militares, sem

luta não há conquista. Obtivemos muitas importantes conquistas, frutos da luta, de

muitas importantes lutas; lutas de trabalhadores e trabalhadoras por este país inteiro,

que há 20, 30 ou 40 anos viam como era a saúde do nosso país, uma estrutura

mercantilizada que servia muito mais para enriquecer alguns. A relação se

estabelecia com aqueles que tinham recursos, que eram tratados em bons hospitais

por ótimos profissionais de saúde ou, então, com aqueles que tinham vínculo

empregatício com o INSS, antigamente o Inamps. Ou seja, essas pessoas tinham

acesso à saúde. Mas a imensa maioria da população brasileira, como ainda hoje, que

não tinha emprego, que não tinha carteira assinada e que não tinha recursos para

custear a saúde, era tratada como indigente.

Os pobres, desempregados, despossuídos eram tratados como indigentes, nas

santas casas, nas grandes enfermarias, muitas vezes, sem direito à presença da

própria família. É o que vimos durante muito tempo. Em razão dessa situação,

travamos uma grande e importante luta, com a contribuição de muitos. Hoje,

diferentemente de 25, 30, 40 anos atrás, a situação mudou para melhor. Atualmente,

no Brasil, todas as pessoas são tratadas como portadoras de direito, e o Estado tem

o dever de prover as condições necessárias para que esse direito seja assegurado.

Bastaria isso, na Constituição, para que todas as pessoas fossem tratadas com
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dignidade, orientadas para a garantia e recuperação da saúde. Isso é o que consta da

Constituição. Mas, como disse, a nossa Constituição tem um viés pragmático,

principalmente para atender aos interesses dos grandes, dos poderosos, das elites

dominantes; e outro, programático, bonito, fazendo-a, desse ponto de vista, a mais

bela Constituição do mundo. Os direitos nela estão explicitados, assim como os

princípios e fundamentos das boas práticas da administração pública, o concurso

público, tudo o que diz respeito à saúde em sua universalidade, integralidade e

gratuidade. Nossa Constituição mineira também expressa isso, o que é

sgnificativamente importante. Há, neste Parlamento, pessoas que ajudaram a

construir a política de saúde para o Brasil, mas, como é programática, argumentam

que, não estando regulamentada, não precisa ser cumprida. Insisto, todos os anos,

para que, no financiamento, o mínimo constitucional seja assegurado para atender ao

Sistema Único de Saúde, que é o que se encontra definido nas leis da República e na

nossa Constituição. Do ponto de vista programático, retórico, o nosso sistema é um

exemplo para o mundo, tanto que defendemos o SUS como patrimônio da

humanidade, pela sua constituição, abragência, por suas características. No entanto,

o argumento prevalente é que, não estando regulamentada a Emenda Constitucional

n° 29, não precisamos referenciar ninguém a não ser  aqueles que oportunisticamente

permitem a aplicação de recursos em setores que contrariam toda a nossa luta, toda

a nossa história. Não travamos uma luta em vão, e haveremos de ter nossos

objetivos validados, independentemente de ser ou não regulamentada a Emenda à

Constituição n° 29. Nas discussões de nossa Comissã o de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, um dos Deputados expôs a ideia, com que concordo, dizendo que

aqui, neste Parlamento, somos os representantes do povo de Minas e, como tal,

podemos definir, em seu nome, quais são os parâmetros para que os recursos para o

setor de saúde sejam aplicados.

E podemos mesmo, estou absolutamente convencido disso. Podemos argumentar

que não está regulamentada ou fazer qualquer interpretação? Sim, qualquer

interpretação cabe aqui, até a interpretação dos limites que entendemos necessários

e fundamentais para que os recursos sejam efetivamente aplicados. Exatamente

assim. O que se faz aqui é estabelecer limites que afrontam toda a nossa história. O
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que tem sido feito aqui, Carlin Moura, é sistematicamente afrontar aquilo que

conseguimos na Constituição, na Lei Orgânica da Saúde, na lei do controle social e

na Emenda à Constituição nº 29, no Conselho Nacional de Saúde, que é uma

referência importante no País para as políticas de saúde. Se tratarmos por exemplo,

da justiça, teremos de nos referenciar ao Conselho Nacional de Justiça como

instrumento importante, regulamentador e controlador das políticas relativas à justiça.

Não se trata aqui de obedecer a orientação do Conselho Nacional de Saúde. Talvez

os Deputados aqui presentes digam que ele está longe, está em Brasília, embora

tenha representação no Estado de Minas Gerais, o que não é suficiente. E também

não recorrem ao Conselho Estadual de Saúde, que é o órgão de controle, com poder

até deliberativo. Ele não é consultado, não é ouvido sobre os parâmetros que devem

ser estabelecidos e respeitados para efeito do cumprimento da Emenda à

Constituição nº 29. Não se respeita nem o Conselho, não há uma discussão nesse

sentido, a ponto de, na prestação de contas final, para efeito de contabilidade,

adicionarem-se recursos destinados à aposentadoria. E tem uma contribuição

específica para a aposentadoria. Aposentadoria é contabilizada como gasto de

saúde, como se não existisse um espaço, uma área específica para esse setor.

Admitem contabilizar recursos para as instituições fechadas de saúde. Sim, é

importante, é importante o Estado de Minas Gerais - e qualquer governo - cuidar da

saúde dos seus servidores por meio do Hospital Militar e do Ipsemg, por regimes

fechados. Nem precisaria disso, mas, considerando-se a realidade, é importante. Mas

essa importância se dá na condição de se aplicarem mais recursos. Não é admissível

na contabilidade dos recursos gastos em saúde, para efeito do cumprimento da

Emenda nº 29, colocar recursos que são fruto da contribuição dos servidores públicos

deste Estado. Mas esses recursos são contabilizados. É importante dizer à sociedade

mineira que o governo que define esses recursos para a saúde não está fora do

espaço da Assembleia de Minas, mas também no seu espaço: todos somos

responsáveis, e os nossos votos são a medida final. Não adianta fazermos discursos

aqui, por mais bem-elaborados que sejam, por mais eloquentes que sejam; não

adianta fazermos a defesa da saúde se o nosso voto é contrário, é reducionista, é

diminutivo em relação à saúde. É preciso que o nosso voto valha. Infelizmente, o voto
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majoritário da Assembleia Legislativa, que é o voto do governo, de legitimação da

proposta governamental, tem sistematicamente mantido uma redução expressiva -

expressiva com força - em relação ao setor de saúde. As análises mais elementares,

excluindo-se os recursos que estão fora do sistema de saúde, têm demonstrado que,

a cada ano, em torno de R$1.000.000.000,00 faltam na destinação dos recursos para

o sistema de saúde de Minas Gerais. Os Secretários e Deputados podem argumentar

que os recursos estão sendo bem-aplicados. Para que isso ocorra, é preciso que haja

efetiva transparência nessa aplicação, o que não vemos suficiente. Desafio o governo

do Estado de Minas Gerais a ser transparente na destinação de recursos para o setor

de saúde e nos dizer onde está a transparência e a clareza na aplicação dos

recursos.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Deputado Adelmo Carneiro Leão, V. Exa.

toca em dois pontos fundamentais. Primeiramente, no que diz respeito à Emenda

Constitucional nº 29, a aplicação dos 12% no Sistema Único de Saúde. O governo

sempre se escora na velha muleta de dizer que falta a regulamentação da Emenda nº

29 para definir o que seja investimento em saúde. Essa é uma questão muito singela,

pois investimento na saúde é o SUS. O argumento da falta de regulamentação é

falso, pois agora o Estado, por sua autonomia, aprova a Lei de Diretrizes

Orçamentárias e podemos, como V. Exa. o fez ao colocar a emenda, definir o que

são gastos com a saúde. Com isso, resolveremos um problema crucial, pois Minas

não aplica e não aplicou, nesses últimos oito anos, 12% na saúde; aplica somente

6,8% ou 6,9%; não atinge 7%, porque faz a maquiagem das contas da saúde, faz o

cômputo de gastos que não são efetivamente da saúde. Podemos corrigir isso na

LDO. Podemos estabelecer, por norma, nesse instrumento fundamental, que é a

LDO, que gastos com saúde têm de ser investimentos diretos; que não se pode

computar, entre eles, gastos com rede de esgoto, saúde animal, aposentadoria. Não

se pode incluir como investimento em saúde o dinheiro que o servidor público tem

descontado em sua folha de pagamento para o plano de saúde do Ipsemg. Nesse

caso, a maldade é dupla: fazem o cálculo como se esse dinheiro fosse investimento

próprio do governo, entra como investimento em saúde, mas é dinheiro do

trabalhador, do servidor público e não chega sequer ao Ipsemg, onde está faltando
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atendimento. Não há desculpa pela falta de regulamentação, pois a hora de

regulamentar é aqui e agora. Na LDO, o governo deve ter essa sensibilidade. Não

adianta vir aqui dizer que a saúde vai mal, que não é só um problema do governo do

Estado. O governo federal tem feito a sua parte e, nos últimos anos, aumentou em

185% os repasses da União para Estados e Municípios em saúde. O governo federal

tem criado, implantado e ampliado programas fundamentais como o Samu, que hoje

está presente em mais de 3 mil Municípios deste país; o governo federal implementou

e tem ampliado o programa das farmácias populares; tem dado atenção especial ao

atendimento básico, ao Programa Saúde da Família e aos agentes comunitários;

enfim, o governo federal tem feito a sua parte. Deputado Adelmo Carneiro Leão,

como exemplo sobre os Municípios, a Prefeita Marília Campos, da segunda maior

cidade de Minas Gerais, Contagem, que tem quase 700 mil habitantes, sofre na pele

a falta de investimento do governo do Estado, porque todo o sistema de saúde cai em

cima do Município. Contagem está investindo quase 20% de sua arrecadação em

saúde, mas não dá conta, porque o governo do Estado não a auxilia. Na cidade, não

há hospital da rede estadual.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Vinte por cento dos recursos no Sistema

Único de Saúde.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - No Sistema Único.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Não contabiliza a Copasa, não.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Não contabiliza a Copasa, não.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Não contabiliza aposentado, não.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Não contabiliza aposentado, não

contabiliza...

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Não contabiliza regime fechado, não.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - De jeito nenhum. Não contabiliza a saúde

animal, as zoonoses. Não contabiliza! Então, 20% de investimentos. A Prefeita Elisa

Costa, em Governador Valadares, que é um polo regional, recebe todas as mazelas

do nosso grande Vale do Rio Doce no hospital regional de lá, que não é o hospital da

Prefeita Elisa Costa somente, mas um hospital regional, pelo qual o Estado também é

responsável. Porém o dinheiro não chega lá. E há um déficit de R$6.000.000.000,00.
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É a dívida do Estado para com os Municípios. Essa é uma realidade. Se quisermos

inverter esse princípio, nós podemos fazê-lo. É só aprovarmos aqui, na LDO, que

dinheiro da saúde é só o Sistema Único de Saúde. V. Exa. toca no segundo ponto,

também fundamental: a questão da transparência. Ontem saiu o indicador da

transparência pública no Brasil, no Portal da Transparência. O governo federal

ganhou nota 7,56, quase 8. O Portal da Transparência do governo federal é

exemplar. Você sabe de onde saiu o dinheiro, para onde está indo, qual o tipo de

investimento. Aqui em Minas foi uma luta. Deputado Adelmo, nunca conseguimos

abrir o Portal da Transparência de Minas Gerais, o Portal da Transparência...

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Deputado Carlin Moura, quero só abordar

uma questão. Você está se referindo a Deputados.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Deputados.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - O Portal da Transparência do Governo

Federal é aberto aos cidadãos e às cidadãs deste País.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Justamente, Deputado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - O Portal da Transparência de Minas Gerais

nem para os Deputados.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nem sequer para os Deputados.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Está nebuloso.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Era aberto. Para instalar o Portal da

Transparência, foi necessária a lei federal. Hoje, o Portal da Transparência de Minas

abriu por determinação de uma lei federal. Mesmo assim, Deputado Adelmo, na

semana passada, o portal estava fechado. Foi preciso uma intervenção da nossa

Bancada PT-PMDB-PCdoB para que o portal voltasse...

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - O governo explicou por que razão iria fechar

seu Portal da Transparência?

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Até hoje não ouvi essa explicação.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Tanta neblina...

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Aí não é à toa, Deputado Adelmo, que o

Estado de Minas Gerais se encontra no 5º lugar, entre os Estados brasileiros, do

indicador de transparência, com nota 5,6. Poderia estar no grupo dos Estados-
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referência, como São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul. Poderíamos

ter um Portal da Transparência, poderíamos ter mais transparência nas contas

públicas, para que o cidadão pudesse acompanhar de onde o dinheiro está saindo e

para onde está indo. Estou me referindo às contas públicas diretas. Se entrarmos nas

estatais, aí...

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - E a Cidade Administrativa?

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Aí, nem se fala. Se for entrar nas estatais,

como Cemig, Copasa, Codemig, não se tem acesso. Não se sabe quanto se gasta do

orçamento dessas estatais com propaganda, neste Estado. Quanto a Cemig gasta

com propaganda? Qual é o orçamento da Cemig para a publicidade? Da Copasa? Da

Codemig? É uma questão fundamental. Deputado Adelmo, considero uma das leis

mais importantes, dentro do Parlamento - se pudéssemos estabelecer uma hierarquia

de leis -, fora a nossa Constituição, a lei orçamentária, porque, pela qualidade dela,

você vai lá na ponta da linha, ver a qualidade do serviço público. Então, a Lei de

Diretrizes Orçamentárias possibilita sermos mais transparentes, estabelecermos a

política de governo e determinarmos o que o Estado vai fazer no ano seguinte. Então,

se for acatada a emenda de V. Exa., que determina 12% no Sistema Único de Saúde,

e se houver a devida transparência no acompanhamento desses investimentos, é

óbvio que a saúde melhorará. A prova disso é que o governo federal tem contribuído

e ajudado a melhorar a saúde no País, mas muito ainda precisa ser feito. O Sistema

Único de Saúde é um tripé: governo federal, Estados e Municípios. Se uma das

partes não cumpre o seu papel, esse tripé fica capenga. Infelizmente, em Minas, ele

está capenga na saúde e na educação - isso é incontestável. O governo de Minas

pode ser bom em muitas coisas, mas ainda deve muito aos mineiros nas áreas de

saúde e de educação.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura.

Quero dizer a V. Exa. que está tramitando no Ministério Público deste Estado

denúncia extremamente grave de que a Copasa - e isso não está nem na

administração; passa longe da Secretaria de Saúde; o Secretário não sabe, aliás,

poucos sabem o que está acontecendo lá por falta de transparência, e não aplica os

recursos mínimos constitucionais na saúde -, não repassou os R$3.000.000.000,00
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para que o Estado investisse efetivamente em saneamento. Esses recursos estão

apenas no papel. Faço parte daqueles que entendem que saneamento é

fundamental. Acontece que isso não pode ser contabilizado no SUS porque a Copasa

taxa os seus serviços. Cada um de nós que consome água paga pela destinação e

pelo tratamento do esgoto. Isso não pode ser contabilizado para efeito do

cumprimento da Emenda à Constituição nº 29. Espero que isso seja julgado o mais

rapidamente possível. Outra questão extremamente séria é que a falta desses

recursos...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Só quero dizer a V. Exa. que,

infelizmente, a não regulamentação da Emenda à Constituição nº 29 é que suscita

todas essas dúvidas. No Congresso Nacional, há intensa pressão para que seja

regulamentada, mas setores ligados ao governo federal não querem a sua

regulamentação. O fato é que, sem regulamentação, não há nitidez sobre o que é ou

não gasto com saúde.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Deputado, só um minuto.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Só vou concluir o meu raciocínio.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Enquanto V. Exa. localiza o item

constitucional, quero perguntar o seguinte: não estando regulamentada, esta

Assembleia pode, por meio da LDO, definir os limites de aplicação?

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Sim, perfeitamente.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Só quero reafirmar essa condição. Então,

podemos?

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - É claro, isso compete a nós;

podemos e devemos. Mas dentro do podemos e devemos, o art. 200 da Constituição

Federal estabelece claramente o seguinte: “Ao Sistema Único de Saúde compete,

além de outras atribuições: IV - participar da formulação da política e da execução

das ações de saneamento básico”. Portanto, saneamento básico é competência do

SUS, é gasto com saúde. O Deputado Carlin Moura, que me antecedeu como

aparteante, disse que a saúde de Minas é uma das piores do Brasil. Pelo contrário,

de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb -, publicado

pelo governo federal, pelo Ministério da Educação há 10 dias, Minas Gerais ficou em



____________________________________________________________________________
1094

1º lugar. Isso vai frontalmente contra as palavras do Deputado que me antecedeu e

que fez aparte a V. Exa. Minas Gerais é o melhor Estado do País na educação

pública básica. Muito obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Só que meia verdade não é uma verdade.

Não vou dizer que é mentira, mas temos de analisar esses dados com mais precisão.

O Ideb tem um conjunto de informações importantes, mas, seguramente, não é a

parte do governo do Estado que faz melhor o ensino fundamental, o ensino básico em

Minas. Vamos verificar isso nas Prefeituras, em outros setores de ensino e no ensino

fundamental. Isso não é coisa só do governo do Estado; existe uma parcela de

contribuição do governo, mas o que melhorou mais não ocorreu em função de

práticas do governo, que não ajudou os professores. Ele fez investimentos em

infraestrutura, mas não investiu em muitas questões fundamentais da educação. Se

verificarmos as Prefeituras pobres do Jequitinhonha, as Prefeituras do Sul de Minas e

algumas escolas, constataremos que foram elas - não são escolas estaduais, mas

municipais - as responsáveis por essa melhoria em função da dedicação de alguns

Prefeitos. Fundamentalmente, o que está melhor na educação em Minas se deve à

brava luta dos professores mineiros que, com todas as dificuldades, limitações e

constrangimentos, ainda insistem em cumprir essa ação missionária em favor das

crianças, da educação e do bem. Não tenho dúvidas de que, no dia em que o

governo de Minas fizer da educação prioridade, com as potencialidades e talentos

que temos, com esse sentimento cívico do povo mineiro, teremos um salto de

qualidade nunca antes visto no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Agradeço e parabenizo o Deputado

Adelmo Carneiro Leão pelo brilhante pronunciamento. Concordo plenamente com V.

Exa. O Deputado Lafayette de Andrada caiu em contradição; confirmou a pergunta

que V. Exa. fez, ou seja, se, na LDO, poderia ser definido o percentual aplicado em

saúde em Minas Gerais. Ele disse que poderia, que não há nenhum problema e que o

que falta é vontade política.

O Presidente Lula está coberto de razão, porque disse, mais de uma vez, de forma

firme e indignada, que a Proposta de Emenda à Constituição nº 29 não foi aprovada

porque os Governadores fazem gestões junto à base de Deputados Federais dos
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Estados e usam de todos os artifícios para impedir a aprovação. Por quê? Porque

não agem corretamente, ou seja, pegam recursos de outras finalidades e os aplicam

como se fosse na área da saúde. Porém, na verdade, gastam muito pouco com essa

área.

Se o Governo de Minas quiser sinalizar a aprovação, basta definir isso na LDO.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, V. Exa. está coberto de razão: infelizmente, não

existe vontade política do governo do Estado, que não deseja enfrentar o problema,

que arruma desculpas e diz que depende de regulamentação da matéria pelo

Congresso Nacional; mas agora, que estamos no momento certo, o governo não quer

a aprovação da matéria. Por quê? Porque não faz o que é correto. O Tribunal de

Contas sinalizou nesse sentido. O déficit de aplicação na área de saúde é muito

grande em Minas Gerais; é um problema sério.

V. Exa. disse muito bem que as bravas guerreiras e os bravos guerreiros,

servidoras e servidores da educação, conseguiram quebrar, furar o bloqueio da

grande imprensa, mobilizaram-se e reivindicaram a implantação do piso nacional de

salários em Minas. Infelizmente, foi aprovado um subsídio e foram retirados direitos

adquiridos dos servidores - e isso não é o que determina a lei federal. Houve rodadas

de negociações, de conversas em função da mobilização dos servidores, além de

uma atuação muito firme do Bloco PT-PMDB-PCdoB nesta Casa. Esperamos que o

próximo governo, independentemente de quem seja, valorize o ser humano. V. Exa.

disse muito bem que houve investimentos em infraestrutura, mas devemos fazer

justiça, porque grande parte desses recursos foram liberados pelo governo federal.

Os recursos para a Copasa fazer saneamento básico vieram do governo federal, do

PAC. A Copasa cobra um valor muito alto pela água. Às vezes, cobra pelo

saneamento de esgoto em muitas cidades que não têm esse benefício. Outra parte

dos recursos vieram de empréstimos que votamos aqui. V. Exa. e eu votamos a favor

de empréstimos, até mesmo internacionais, para que pudéssemos garantir o

Proacesso e outros programas que trazem melhorias às rodovias do nosso Estado.

Grande parte desses recursos - o governo não fala - vão ser pagos pelo próximo

Governador. São empréstimos para o futuro. Isso vai sobrar para o próximo

Governador. É muito importante pontuar e dizer a verdade.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Como é a situação da Copasa? Onde operam

os maiores investimentos em saneamento deste Estado? Quem paga isso? É o

governo? O governo retira do que se paga para fazer saneamento. Ele não cobra

ICMS sobre as ações de saneamento, sobre a água e o esgoto? É importante que o

povo de Minas entenda esse fato. O que está sendo contabilizado em investimento

para o saneamento, contabilizado na conta de saúde, é pago pelo povo de Minas.

Paga-se imposto para fazer saneamento, aliás, um dos impostos mais caros deste

país. Essa é a realidade. Quem paga a energia? O povo de Minas Gerais. Vi aqui

muita gente falando do Luz para Todos. A propaganda é enorme, como se

estivessem fazendo um grande bem ao povo. Estão mesmo, mas quem coloca na

conta do povo, sem tirar nada, quem coloca a fundo perdido, quem destina recursos

para investimentos para os pobres é o governo federal. A Cemig, quando implanta um

poste, o poste é dela; quando coloca o transformador, o transformador é dela; quando

coloca a rede elétrica, a rede é dela e, quando o pobre consome energia, uma parte é

paga a ela. Mesmo os tais pobres pagam. Ninguém consome energia de graça em

Minas. Pagamos impostos para consumir energia, inclusive. Essa é a realidade posta.

Estamos discutindo sobre o que o governo retira das suas receitas correntes, 12%, e

coloca no Sistema Único de Saúde. Esse é o problema. Essa é a questão da Emenda

Constitucional nº 29. Se não houver a regulamentação, tudo vai continuar na mesma.

Quero dizer que aqui podemos, só não o fazemos, porque, infelizmente, quem mais

pode nesta Casa é o mando do governo, do Executivo. Infelizmente, quem obedece

ao mando do governo é a maioria dos Deputados que constituem esta Casa, que

fazem parte do governo, que são governo. Por isso fazem todas essas justificativas

para não cumprirem o que manda o princípio fundamental da Constituição. O que

está na Emenda nº 29 é mínimo. Se o governo tem interesse em aplicar no sistema

fechado, para melhorar o atendimento a seus servidores, pode fazê-lo. Ele pode

colocar a mais. Ele não pode colocar o mínimo, porque o mínimo é para atender a

todos. Vejo aqui, em discursos, que ele ajudou muito o Hospital Militar, um ou outro

setor, mas a população mais pobre de Minas está à míngua, está esperando por uma

cirurgia que não chega na hora, por um medicamento que falta, por um tratamento

que passa da hora, só agravando o problema.
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Deputado Weliton Prado, para V. Exa. ter uma ideia, há um mês e meio, o governo

de Minas está convocando o Exército para combater a dengue. A situação ficou tão

calamitosa, tão desastrosa, no Estado de Minas Gerais, que tiveram de convocar o

Exército para combater a dengue. Isso está na manchete do “Estado de Minas”.

Senhores presentes, isso seria totalmente dispensável se o recursos fossem

colocados no processo de educação para a saúde, de saúde pública, de prevenção,

com a participação da sociedade, com o envolvimento dos conselhos municipais, do

conselho estadual. Cada obra é feita como se fosse uma benesse, um favor, um

presente, mas as coisas não estão estabelecidas na ordem constitucional vigente.

A LDO é um faz de conta. Depois vem a lei orçamentária, que é outro faz de conta.

Imaginem vocês: recursos que foram conveniados com hospitais no ano passado,

para equipá-los melhor, para a compra de remédios, para a saúde, não foram

destinados ao fim proposto. E não foram destinados primeiramente - V. Exa. sabe -,

pelo argumento da Advocacia-Geral do Estado de que não se pode repassar recursos

para instituições em ano eleitoral. Quer dizer, o convênio foi celebrado no ano

passado; passaram-se os meses de janeiro e fevereiro; em março dizem: “Agora não

pode”. Mas deveriam ter repassado no ano passado, e passaram-se dois meses.

Entramos com um questionamento no Tribunal Superior Eleitoral, que disse: “Não, os

convênios podem e devem ser cumpridos”. Aí o que aconteceu, Deputados? Chegou

o momento de dizer: “Agora não pode mais por causa do processo eleitoral”, como se

a necessidade das pessoas e os convênios estabelecidos pudessem ser vetados em

função do processo eleitoral. Isso é um absurdo, é absolutamente inaceitável. Esta é

a lógica do sofisma: sempre criar uma situação para não cumprir o compromisso com

a sociedade.

Diante desses fatos, Deputado Weliton Prado e demais parlamentares, estamos

vivendo uma situação paradoxal: o Tribunal de Contas e o Ministério Público, ambos

de Minas, são instituições pelas quais temos um carinho muito especial. Mas quero

chamar a atenção do Ministério Público de Minas e dos meus ex-colegas da

Assembleia mineira, agora no Tribunal de Contas, para o fato de que não é aceitável

ter pesos e medidas diferentes para Prefeituras e para o Estado. Quando analisam as

contas das Prefeituras, para efeito da aplicação da emenda constitucional - que não
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está regulamentada para as Prefeituras -, o Ministério Público e o Tribunal de Contas

levam em consideração o mínimo que está estabelecido na Constituição. Por que o

Tribunal de Contas não faz a mesma exigência para o governo de Minas? Por que o

Ministério Público não trabalha com o mesmo rigor com que trabalha com as

prefeituras quando se trata do governo do Estado? O que acontece? As prefeituras

são obrigadas pela Constituição - Emenda Constitucional nº 29 - a aplicar 15% das

suas receitas correntes - o que elas arrecadam - no Sistema Único de Saúde. A

maioria das prefeituras aplica mais que 15%, algumas 18%, 20%, 25%, 30% dos

recursos.

E, agora, faço o discurso geral com que todos concordamos: a distribuição das

riquezas deste país, dos recursos arrecadados é desproporcional, considerando-se

União, Estados e Municípios. Essa desproporção coloca em último lugar, para efeito

de percentual de captação de recursos, os Municípios, pois são os que menos

recebem, mas são obrigados a aplicar 15% das suas receitas correntes no setor de

saúde. Aplicam mais e ainda têm de contribuir com a manutenção da Polícia Militar

do Estado; têm de contribuir com o sistema agrário do Estado - o IMA recebe

recursos -; têm de contribuir com o setor judiciário; têm de contribuir com todo mundo.

E ficam em enormes dificuldades.

Em relação à saúde, se o Estado deixa, a cada ano, de repassar para o sistema de

saúde aproximadamente R$1.000.000.000,00, significa que as prefeituras, mesmo

aplicando os seus recursos e gastando cada vez mais, não dão conta de sustentar as

demandas em cada um desses Municípios. É essa a realidade. Temos que analisar

que o Estado, ao assumir para si o cumprimento da emenda constitucional, pode

amenizar, desonerar de maneira significativa os Municípios nos gastos com saúde.

Ou seja, pode permitir que os Municípios, aplicando o mínimo constitucional, que é o

seu dever, possam receber os recursos das contrapartidas do Estado e, dessa forma,

ter um sistema mais efetivo, mais eficaz, de modo a chegar à posição de um dia não

precisar chamar o Exército para combater a dengue. Temos que convocar outras

forças para combater a dengue e isso se faz com investimentos na saúde, na

educação, na saúde pública, na prevenção, no trabalho, nas escolas, na orientação

de todos os setores da comunidade, nas igrejas, nas escolas, nos sindicatos; investir



____________________________________________________________________________
1099

em saúde pública, investir e orientar as pessoas, capacitar as pessoas para fazer um

bom trabalho, investir em saneamento básico. É necessário colocar recursos da

arrecadação, do Tesouro, no Sistema Único de Saúde, no sistema de saneamento. É

claro que o saneamento é importante. Há muita gente que não pode pagar por esse

serviço e precisa dele, porque o esgoto está correndo a céu aberto, a água está

aquém das qualidades para consumo humano. Assim, o governo pode e deve aplicar

no sistema de saneamento, no tratamento de água, na destinação correta dos

esgotos, na recuperação das nascentes, porque parte desses recursos é reconhecida

como investimento em saúde e assim pode e deve ser contabilizada. O que não pode

acontecer é o que está acontecendo em Minas. E o que está acontecendo em Minas

sacrifica as pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres e dificulta o processo

de desenvolvimento do nosso Estado.

Sr. Presidente, é por essas razões que aqui venho para dizer não a esta Lei de

Diretrizes Orçamentárias como está proposta e acolhida no relatório que já votamos

na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O meu voto é pela saúde,

pela transparência; o meu voto é por Minas, pelo desenvolvimento; o meu voto é para

que os recursos que são recolhidos neste Estado, ou que chegam por diferentes

fontes, sejam aplicados de forma a promovermos o pleno desenvolvimento do Estado

de Minas Gerais, atendendo fundamentalmente aos que mais precisam. Sendo

assim, não tenho condições de votar favoravelmente o projeto de lei de diretrizes

orçamentárias que o governo do Estado apresentou para esta Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais. Espero que, ao longo da nossa vida e de todas as lutas

feitas pelos mineiros e pelas mineiras, possamos, algum dia, chegar a uma estrutura

de governo que atenda com maior transparência e com maior compromisso os mais

puros e legítimos interesses dessa nossa gente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para discutir, o

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento a todos e a todas. Serei breve.

Apresentamos várias emendas para aperfeiçoar o projeto do governo do Estado

que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o

exercício financeiro de 2011 e dá outras providências. Infelizmente, apenas uma
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emenda foi acatada. Dentre as emendas que apresentamos, gostaria de destacar

uma, muito importante, que aumenta o limite de despesa com pessoal e encargos

sociais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil. Essa

emenda permite não apenas a implementação de novas tabelas salariais, mas

também a concessão de gratificações por atividade de risco, a gratificação de

periculosidade, prevista na Constituição do Estado. Se as profissões de policial civil,

bombeiro ou policial militar, Agente Penitenciário ou Socioeducativo não forem

consideradas de risco, nenhuma outra será. Mais de 139 policiais morreram, nos

últimos anos, por serem policiais. Trata-se de uma questão muito séria. Outros

Estados pagam o auxílio de periculosidade aos servidores da segurança pública, que,

em Minas Gerais, não sai do papel. Há um projeto nosso em tramitação nesta Casa.

Estávamos propondo essa emenda à LDO, mas infelizmente não foi aprovada. Fica

aqui registrado o nosso lamento. Faço coro com as palavras do Deputado Adelmo.

Vamos nos posicionar contra a aprovação da matéria, simbolicamente. Não foi

aprovada a nossa emenda que aumenta o limite de despesas sociais e encargos para

a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil. Apresentamos outra

emenda que aumenta o limite de despesas, para garantir a implementação do Piso

Nacional da Educação, de R$1.312,26, ou seja, para garantir que o próximo governo

tenha condição de pagar o que está previsto na LDO. Mais uma vez, não foi aprovada

a emenda para os professores e os servidores da educação. Queria registrar o meu

posicionamento de votar contra a LDO, por não prever o aumento de limite de gastos

com a educação, para a implementação do Piso Nacional da Educação. Quero

aproveitar para parabenizar todos os servidores da educação pela mobilização,

coragem, firmeza, organização e união. Eles nos deram uma verdadeira lição de

cidadania, paralisando suas atividades por quase 50 dias. A categoria ganhou gás

novo e mostrou a realidade a toda a população de Minas. O servidor andava com o

contracheque na mão, mas conseguiu furar o grande bloqueio da imprensa e mostrar

que está empobrecido, recebe salário de fome e não consegue sobreviver com um

salário tão pequeno. Há grande contradição: Minas Gerais, uma das maiores

economias do País, paga muito pouco aos seus servidores. O Orçamento do Estado

passou de R$17.000.000.000,00, em 2003, para quase R$50.000.000.000,00 para o
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próximo ano. Infelizmente, os servidores do Estado não são valorizados. Sempre

dissemos que a cidade não é somente concreto e ferro; a cidade possui sentimento,

mas não há preocupação com o ser humano. Fica aqui o nosso protesto.

A emenda que apresentamos para garantir a implementação do Piso Nacional da

Educação, de R$1.312,26, infelizmente, não foi aprovada. Também apresentamos

uma emenda que aumenta o limite das despesas de pessoal, a fim de serem

garantidos salários dignos e reajuste aos assistentes técnicos da educação. Também

não foi aprovada essa emenda, que faria justiça a todos os assistentes técnicos da

educação básica do nosso Estado. Outra emenda apresentada garantia a redução

das alíquotas do ICMS incidentes sobre a energia elétrica e a telefonia, uma das

maiores do País. A alíquota relativa à energia elétrica residencial chega a 42%. Gosto

sempre de dizer que Tiradentes foi esquartejado por um quinto da Coroa, ou seja,

20%. Apresentamos um projeto para acabar com a assinatura básica da telefonia - há

várias ações na Justiça - e entramos com uma ação no Ministério Público para

suspender imediatamente a cobrança do PIS e do Cofins nas contas de energia e nas

contas telefônicas.

Hoje se cobram quase 7% na conta de energia. Vem lá detalhado PIS e Cofins, só

que a responsabilidade de pagá-los não é do consumidor, mas da empresa. Esta não

os paga e os repassa ao consumidor, que tem de pagá-los. Isso está errado e é

ilegal. Então, já entramos com uma representação no Ministério Público e também

contra as empresas de telefonia, que cobram PIS e Cofins - e isso não vem detalhado

na conta. Se você observar a conta, não há nada escrito e você nem sabe o que está

pagando, sendo que são quase 7%. Dessa forma, quem tem de pagar o PIS e o

Cofins são as companhias de telefone, e não o consumidor. Eles jogam isso para os

consumidores, que pagam sem saber. São quase 7%, todos os meses, na conta do

telefone. Seja fixo, seja celular, você paga PIS e Cofins, que não são sua

responsabilidade, mas obrigação da empresa. Então, apresentamos essas emendas.

Também apresentamos uma emenda para garantir maior redução do ICMS que

incide sobre os biocombustíveis, inclusive o ICMS do álcool combustível. Aliás, houve

a aprovação, em 1º turno, de um projeto nosso que foi anexado ao do Governador e

reduz o ICMS em 3%. É muito pouco. Em São Paulo, o ICMS do álcool corresponde a
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12%, mas, em Minas Gerais, a 25%: mais que o dobro. Por isso apresentamos essa

emenda para que os nossos produtores possam competir com os dos Estados

vizinhos, como São Paulo e Paraná, onde realmente a alíquota é muito inferior à

cobrada em Minas Gerais.

Outra emenda que apresentamos visa assegurar a instituição de um fundo de

recursos orçamentários que compense a perda dos Municípios. Hoje os Municípios

arcam com uma parcela significativa de recursos destinados a atribuições do Estado

e da União. Os 75% do ICMS, imposto tipicamente municipal, ficam para o Estado,

um ente só, e os 25% restantes são distribuídos para 853 Municípios. Isso é muito

injusto: um ente só, o Estado, fica com 75% do ICMS, que é arrecadado em grande

parte no Município, pois é um imposto tipicamente municipal. Realmente, isso é muito

injusto.

Apresentemos outra emenda, que foi acatada - e gostaria de agradecer ao relator -,

que destina dotações para promover o saneamento básico e a revitalização das

bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais, algo importante para a execução de

projetos de estação de tratamento de esgoto. Com isso, será garantida a

universalidade do serviço de saneamento básico no Estado e a qualidade do

tratamento do esgoto. Quero agradecer ao Deputado Agostinho Patrus Filho a

aprovação dessa emenda. Como exemplo, citamos a Copasa, integrante da

administração indireta do Estado e que atua como concessionária em centenas de

Municípios, despejando sem tratamento o esgoto sanitário em córregos e cursos

d’água que atravessam diversas cidades e poluem tanto o ar quanto as águas. A

população sente ainda os efeitos do mau cheiro - e isso realmente é muito sério -,

pois o odor exalado é muito grande, o que aumenta o risco de doenças na população.

Portanto, os serviços não são prestados de forma efetiva, universal e adequada e,

dessa forma, é preciso considerar o saneamento como prioridade. Aliás, no ano

passado, conseguimos suspender o aumento do valor da conta de água da Copasa; a

primeira vez que isso aconteceu na história. Em 2008, conseguimos a redução de

17% do valor da conta de luz da Cemig. Este ano conseguimos outra vitória e

impedimos mais um aumento do valor da conta de luz. Então, a emenda acatada é

importante para realmente garantirmos que haja dotações orçamentárias que
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promovam saneamento básico e revitalização das bacias hidrográficas no Estado de

Minas Gerais.

Outra emenda apresentada é para destinar dotações orçamentárias para as

reformas estruturais de prédios escolares das instituições de ensino do Estado de

Minas Gerais, os quais estão comprometidos pelas precárias infraestruturas. Há

escolas caindo aos pedaços e com falta de cadeiras e carteiras. Há escolas, na zona

rural, que não têm sequer banheiro. Também não têm biblioteca nem uma sala de

computadores. Muitas escolas estão sem quadros e sem quadras cobertas. Então,

com essa emenda pretendemos melhorar a estrutura dos prédios escolares.

Outra emenda que apresentamos se refere à restruturação do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - e é muito

importante. Às vezes, o servidor contribui muito para o Ipsemg, mas, infelizmente,

não recebe tratamento adequado de saúde. Há, aliás, um projeto para se dar calote

nos servidores públicos, com o desvio do dinheiro que pagam ao Ipsemg para o caixa

único.

Ainda, apresentamos outra emenda para assegurar dotação suficiente para

implementação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. As

empresas de telefonia fixa e de celular e tanto a Cemig quanto a Copasa infringem

várias normas relativas a direitos dos consumidores. Assim, essa proteção será mais

eficaz e permitirá o processamento de reclamações individuais dos consumidores, o

que não ocorre hoje.

O consumidor mineiro ainda contaria com a participação do Estado para assegurar

a solução dos conflitos que envolvem ofensas às normas de proteção ao consumo, o

que resulta na consequente diminuição dos conflitos levados à análise do Poder

Judiciário e evita morosidade. Quero parabenizar o Promotor Antônio Baeta, que é

normalmente um guerreiro em defesa dos consumidores do Estado de Minas Gerais.

A outra emenda que apresentamos se refere a dotações orçamentárias suficientes

para as ações de apoio à iniciativa de comercialização direta entre agricultores

familiares e consumidores, para a aplicação da Lei nº 1.881/2010, de nossa autoria,

que tem o objetivo de promover a diminuição das desigualdades sociais, criar

oportunidades de trabalho e estimular a permanência das famílias no campo, além de
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trabalhar a segurança alimentar e nutricional da população.

A Emenda nº 15, que apresentamos, cria dotações suficientes para ações de

estímulo ao desenvolvimento de polos de fruticultura em todas as regiões do Estado,

garantindo-se o apoio do governo à produção e industrialização de frutas em Minas

Gerais. O Triângulo Mineiro já é um grande produtor de abacaxi, maracujá, laranja e

outras frutas, mas essa produção se concentra em alguns poucos Municípios. Temos

o objetivo de ampliar e garantir recursos necessários e, para isso, já foi aprovado um

projeto que diz respeito à política de incentivo à fruticultura no Estado.

Cito, ainda, a emenda que apresentamos visando ao aumento do limite da folha de

pagamento para a Defensoria Pública, onde estão os advogados dos pobres, do

povo. Ela presta serviços belíssimos, mas, infelizmente, grande parte das cidades de

Minas não têm essa instituição. Isso é um absurdo.

Apresentamos também uma emenda para garantir que os reajustes anuais aos

servidores públicos não sejam inferiores aos relativos ao salário mínimo.

Contemplamos todos os servidores - os da educação, os da segurança pública, os da

saúde, os da administração da Polícia Civil, os fiscais - e apresentamos várias

emendas para garantir recursos suficientes para seus encargos sociais. Então,

gostaria de agradecer.

Vamos votar a LDO e queria expor aqui o meu posicionamento. Nossas emendas

não estão contempladas nessa lei, apesar de serem importantes, uma vez que

beneficiam os servidores públicos, os consumidores e a população de forma geral no

que diz respeito à diminuição do ICMS tanto da energia quanto da telefonia. São

emendas que poderiam ajudar, com certeza, o futuro governo a planejar e fazer

justiça social. Infelizmente, elas não foram aprovadas, por isso registro aqui o meu

posicionamento de votar contra a LDO.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita a votação

destacada da Emenda nº 31. A Presidência defere o requerimento, de conformidade

com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo

emendas, subemendas e destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.



____________________________________________________________________________
1105

O Deputado Irani Barbosa - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 14 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito e solicita ao Sr. Secretário que proceda à

chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Ronaldo) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno, vai suspender a reunião por 1 minuto para que se configure o quórum para a

continuação dos trabalhos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência verifica, de

plano, que já se configurou o quórum necessário para votação. A Presidência vai

renovar a votação. Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e destaque.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Em votação, as emendas e subemendas com parecer pela aprovação, salvo

destaque. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam com se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das Emendas nºs 19, 32 e 18,

ficam prejudicadas as Emendas nºs 35, 86 e 87, respectivamente. Com a aprovação

da Emenda nº 116, ficam prejudicadas as Emendas nº 1, 6, 29, 44, 49, 63, 99 e 106.

Com a aprovação das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 15, 24, 25, 33 e 81, ficam

prejudicadas as respectivas emendas. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à
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Emenda nº 75, ficam prejudicadas as Emendas nºs 20, 21 e 75.

Em votação, as Emendas nºs 2, 4, 5, 7 a 14, 16, 17, 26 a 28, 36 a 43, 45 a 48, 50 a

62, 64 a 74, 76 a 80, 82, 83, 85, 88 a 98, 100 a 105 e 107 a 112. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

Votação da Emenda nº 31. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, rapidamente, para que os Deputados

tenham conhecimento, quero dizer que essa é uma emenda solicitada pela área da

assistência social da criança e do adolescente e também pelos integrantes das

audiências de revisão do Plano Plurianual, para que não haja nenhuma possibilidade

de contingenciamento na área da criança, na área da assistência e das emendas

populares. Portanto, neste ano em que o Estatuto completa 20 anos, a Assembleia

vai efetivar um gesto concreto na área da criança, por isso solicito aos Deputados e

às Deputadas que a aprovem.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 31. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação

da Emenda nº 31, fica prejudicada a Subemenda nº 1 à Emenda nº 31. Está,

portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.576/2010 com as Emendas

nºs 18, 19, 22, 23, 30 a 32, 34, 84 e 113 a 120 e as Subemendas nº 1 às Emendas

nºs 15, 24, 25, 33, 75 e 81. À Comissão de Redação.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto

contrário.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto contrário.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº

59/2010 (À promulgação.), dos Projetos de Lei Complementar nºs 61 e 62/2010 e dos

Projetos de Lei nºs 4.136, 4.143, 4.641 e 4.576/2010 (À sanção.).

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Saúdo todos e todas. Novamente quero manifestar o

meu posicionamento, pois votei contrariamente à aprovação da LDO, já que emendas
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muito importantes que apresentamos não foram incorporadas. Quero pontuar cada

uma delas para justificar o meu voto contrário. O orçamento do Estado saltou, de

2003 para cá, de R$17.000.000.000,00 para quase R$50.000.000.000,00. Existem

recursos e as emendas apresentadas são importantes para garantir a melhoria do

atendimento das áreas de saúde e de educação, para valorizar os servidores

públicos, para diminuir a carga tributária, pois no nosso Estado é tudo mais caro, e

para prestar um melhor serviço à população. Infelizmente, essas emendas não foram

aprovadas. Uma delas aumenta o limite da folha de pagamento da Defensoria

Pública. Em 60% das comarcas do Estado não há Defensor Público, justamente

naqueles Municípios onde o IDH é mais baixo e as pessoas são pobres. Como o

cidadão terá acesso ao Poder Judiciário, ao advogado, se não tem dinheiro para

custear essa despesa? O advogado do povo é o Defensor Público. O orçamento da

Defensoria Pública do nosso Estado é de apenas 5%, o que é muito pouco. Em Minas

Gerais, mesmo assim, a Defensoria Pública tem o maior índice de produtividade do

País. Parabenizamos, portanto, os Defensores Públicos. Outra emenda que

apresentamos foi a que estabelece o aumento do limite de despesa com pessoal,

encargos sociais, para garantir o auxílio periculosidade para a Polícia Civil, a Polícia

Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, os Agentes Penitenciários e os Agentes

Socioeducativos, que são profissões de risco. Infelizmente, essa emenda também

não foi aprovada. Também é de nossa autoria a emenda que aumenta o limite de

despesas para garantir o piso nacional para os servidores da educação, que é de

R$1.312,26, garantindo a incorporação de todas as gratificações, que são direitos

adquiridos. Infelizmente, a emenda não foi aprovada. Outras emendas apresentadas:

aumento de despesas com pessoal para garantir salários dignos e reajustes aos

assistentes técnicos da educação básica; redução das alíquotas de ICMS que

incidem sobre energia elétrica e telefonias fixa e celular, pois a carga tributária, no

nosso Estado, é muito alta. Também aqui o IPVA é mais caro que o de outros

Estados da Federação, além de se pagar taxa de licenciamento, criada pelo ex-

Governador Itamar Franco, um verdadeiro absurdo, ficando aqui nosso protesto e

indignação. O ICMS da energia residencial chega a 42%, o do álcool é mais caro que

o do Estado de São Paulo, de 12%. Agora é que conseguimos diminui-lo de 25% para
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22%, um projeto de nossa autoria anexado ao do Governador. Apresentamos

emenda para a redução do ICMS, além de outras emendas: maior redução do ICMS

que incide sobre o álcool combustível; instituição do Fundo de Recursos

Orçamentários para compensar a perda dos Municípios, pois 75% do ICMS fica para

o Estado e 25% é distribuído para 853 Municípios, que são obrigados a arcar com a

manutenção de veículo da polícia, gasolina e até papel higiênico, já que o Estado não

cumpre sua obrigação. Os Municípios ficam totalmente sobrecarregados. Outra

emenda que apresentamos, tendo sido acatada, foi a solicitação de saneamento

básico e revitalização das bacias hidrográficas. Conseguimos uma grande vitória, no

ano passado, impedindo o aumento do valor da água da Copasa e com a criação de

uma agência para regular o setor. Outras emendas que apresentamos destinam

dotações orçamentárias para as reformas estruturais nos prédios das escolas e

instituições de ensino; garantem a reestruturação do Instituto de Previdência dos

Servidores; asseguram dotação orçamentária para a implementação do Programa

Estadual de Proteção e Defesa dos Consumidores; garantem o apoio à

comercialização direta entre os agricultores familiares e os consumidores. E a última

emenda, com o n° 15, garante dotação suficiente par a o estímulo e o

desenvolvimento de polos de fruticultura no nosso Estado. Infelizmente, grande parte

dessas emendas não foi aprovada. São emendas que valorizam os servidores

públicos e diminuem a carga tributária. Apenas uma emenda, que diz respeito ao

saneamento, foi aprovada. Por isso votamos contra a LDO. Esta é a nossa

declaração de voto.

O Deputado Agostinho Patrus Filho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como relator

da Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta Casa, tenho que ressaltar o

comprometimento dos Deputados, a forma madura como as emendas foram

apresentadas. Embora estejamos em período eleitoral, os Deputados da Casa

apresentaram suas emendas pensando no Estado, e não, em um governo ou em

outro. Por isso, foi possível a este relator acatar as emendas que 14 parlamentares

apresentaram, emendas que, sem dúvida, melhoram o projeto original que chegou

aqui. Não tenho dúvida de que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pautou seu

trabalho pela melhora do projeto. Portanto, merecem parabéns todos os Deputados
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desta Casa pelo trabalho realizado, pelas discussões que travaram, pelas questões

levantadas, enfim, com certeza, pelo aprimoramento da LDO.

É importante também dizer que, pela primeira vez em Minas e no Brasil, temas

ambientais e de sustentabilidade foram tratados e acolhidos na LDO. Mais uma vez, a

Assembleia de Minas foi pioneira no lançamento de ideias. Minas foi o berço da

primeira legislação sobre meio ambiente. Novamente a Assembleia de Minas inova,

demonstra o seu pioneirismo; novamente os Deputados desta Casa mostram a

capacidade que têm de trazer novos temas para discussão e aprovar inovações

importantes.

Além disso, hoje, pelos jornais, acompanhamos a questão da transparência nas

contas públicas. Esse foi também um tema importante tratado na LDO em Minas

Gerais. Incluímos algumas emendas que trarão transparência às contas do Estado e

dos demais Poderes, trarão ao conhecimento público e ao conhecimento desta Casa

números importantes, como as receitas e despesas do Estado mês a mês, as dívidas

contraídas, as despesas de cada órgão e de cada secretaria do Poder Executivo,

como também do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.

Assim, com transparência, mostrando à população o que está sendo feito e onde o

dinheiro está sendo empregado, aprimoraremos os gastos públicos, o que, com

certeza, resultará na melhora da qualidade de vida das pessoas. Quero agradecer a

esta Casa a indicação para ser o relator. Quero também agradecer aos

parlamentares, que contribuíram muito para que esse projeto fosse aprovado com

tantas melhoras e tão aperfeiçoado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, ao declarar o meu voto favorável

ao Projeto de Lei nº 4.576, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei

orçamentária para o exercício financeiro de 2011, quero dizer da satisfação pelo

acolhimento de uma emenda de minha autoria pelo relator, o ilustre Deputado

Agostinho Patrus Filho. Ele teve sensibilidade e entendeu a coerência deste

Deputado ao apresentar essa emenda, que ajudará no processo de valorização dos

policiais e dos bombeiros militares de Minas Gerais. Ela trata da possibilidade da

transferência de maior volume de recursos, por parte do BDMG, para o IPSM no

tocante ao programa Promorar Militar; é valiosa e foi aprovada pelo Plenário.
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Aprovamos agora a redação final, que seguirá para a sanção do Governador. É bom

que todos os policiais e bombeiros militares que estejam nos acompanhando neste

momento saibam que essa emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a

elaboração do orçamento de 2011, autoriza a transferência de recursos do BDMG

para o IPSM, especificamente para o programa Promorar Militar, criado pelo governo

Aécio Neves e encabeçado por seu Vice, o atual Governador Anastasia, que está de

parabéns, porque soube e teve a sensibilidade de entender a grandeza desse

programa habitacional. Tive oportunidade de servir aos quadros da Polícia Militar

durante 15 anos. Percebi que especialmente as graduações iniciais sempre sofreram

muito com a falta de política pública efetiva que trouxesse tranquilidade para a família

de policiais e bombeiros militares quanto à casa própria. Essa emenda está na

direção certa e é demonstração de que este Deputado está atento a essas causas, o

que possibilita ao governo fazer essas transferências. Novamente reafirmo nosso

compromisso com o Governador Aécio Neves e com o atual Governador Antonio

Anastasia e demonstro nossa satisfação, pois, durante estes sete anos e meio em

que estamos na base do governo, acompanhamos as evoluções, todo o crescimento

e toda a melhoria conquistada ao longo desse tempo. É necessário registrar este

agradecimento especial ao Governador Aécio Neves e ao Governador Antonio

Anastasia. Aprovamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 25, que traz: “Acrescente-se

ao art. 43 o seguinte parágrafo: ‘O BDMG observará, em suas ações, a

sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas

Gerais’”. Essa emenda faz com que haja possibilidade dessa transferência de

recursos, o que muito significará para a continuação do programa habitacional

Promorar Militar. Sr. Presidente, mais de três mil famílias, mais de três mil policiais e

bombeiros militares foram atendidos por esse programa. Muitos companheiros

nossos que moravam na periferia, na favela, em vilas, sem condição sequer de deixar

sua farda pendurada no varal, para que marginais não soubessem que se tratava de

policial, saíram da periferia, das áreas de risco e se encontram instalados em seus

apartamentos, em suas casas. Encerrando o primeiro semestre, ao votar a Lei de

Diretrizes Orçamentárias, deixo agradecimento especial novamente ao Governador

Aécio Neves, porque me lembro de quando estive com ele e fiz apelo especial para
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que olhasse com carinho essa questão habitacional. Mais de três mil policiais e

bombeiros militares foram atendidos por esse programa. Essa emenda representa a

continuidade dessas transferências de recursos. Parabéns ao Governador Aécio

Neves e ao Governador Prof. Antonio Anastasia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, é um grande

prazer chegar ao dia de hoje e dizer para todo o Estado que esta Casa desenvolveu

importante trabalho no primeiro semestre. Hoje é uma manhã histórica para Minas

Gerais. Faço aqui coro com as palavras do Deputado Sargento Rodrigues, deixando

nosso posicionamento claro, transparente e decisivo em favor da gloriosa Polícia

Militar de Minas Gerais. Aprovamos hoje a Proposta de Emenda à Constituição nº

59/2010 e o Projeto de Lei Complementar nº 61/2010, que versam sobre a Polícia

Militar. Ao terminar esta manhã e no início desta tarde, neste momento nos cabe dizer

que todos os posicionamentos nesta Casa são proveitosos. Agradeço aos Deputados

e às Deputadas que se manifestaram favoravelmente aos dois projetos sobre a

Polícia Militar. Entendemos que esta deve ser uma vigília constante. Observamos

aqui vários depoimentos. Entre eles, quero ressaltar também a palavra do

companheiro Deputado Antônio Júlio, que entende que toda matéria deve, “a priori”,

ser bem discutida, estudada. Não quero aqui dizer que esse encaminhamento esteja

errado; está correto. Mas o que quero dizer é que a dívida social com a Polícia Militar

de Minas Gerais vem de muitos anos. Esse reconhecimento do trabalho, da sua

missão importante, data de muitos anos, não somente no que diz respeito aos soldos,

mas também à sua condição de trabalho e principalmente à sua valorização

profissional. A instituição da carreira jurídica na Polícia Militar de Minas Gerais

mostra, sobretudo, crescimento e valorização. A valorização é muito importante

porque, a partir do momento em que se exige uma qualificação mínima, é claro que

todos aqueles que assumirão o compromisso de estar na Polícia Militar serão mais

bem preparados. O que quero dizer com estas breves palavras é que votamos este

projeto de forma consciente. Quero mandar um recado especial para o Batalhão de

Lavras, localizado na região de Campo Belo, cidade onde resido. Estive nessa cidade

com alguns oficiais, entre eles o Cap. Cerpa, com quem conversamos sobre o

projeto. Senhores militares, houve, nesta Casa, um posicionamento que nos causou
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muita alegria: parte dos parlamentares contrários à aprovação dessa matéria votou

favoravelmente ao projeto, o que demonstra consciência e preparo da nossa parte.

Quero deixar claro, quanto à Proposta de Emenda à Constituição nº 61, que a partir

de agora podemos estudar outros encaminhamentos que reconheçam o valor da

nossa Polícia Militar. Vamos para casa hoje com a sensação de dever cumprido, com

a sensação de termos feito um trabalho muito especial no que diz respeito à

valorização da nossa Polícia Militar.

Também aprovamos, nesta manhã, a importante Lei de Diretrizes Orçamentárias,

que dará a Minas Gerais o encaminhamento de como serão utilizados os recursos do

governo do Estado dentro do orçamento. É um projeto que abrange todas as regiões

de nossa Minas Gerais, todos os programas. Quero deixar aqui uma missão para que

os senhores e as senhoras de Minas Gerais compartilhem-na conosco. É notório o

avanço na área social. Aqueles que enfrentavam dificuldades com a habitação, por

exemplo, obtiveram uma crescente melhora nos últimos oito anos. Deixo um recado

muito importante, um ditado muito conhecido nas terras de Juscelino Kubitschek,

Tiradentes, Tancredo Neves, assim como em todo o Brasil: “O pior dos cegos é

aquele que insiste em não enxergar”. Esse é o pior dos cegos. Só não vê, só não

sente, só não acompanha quem não quer. Minas Gerais, ao aprovar a LDO hoje,

mostra, na prática, os recursos que são destinados a todos os setores, em especial à

assistência social. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Doutor Rinaldo Valério - Sr. Presidente, nesta manhã, cumprimos,

como parlamentares, nosso papel de representar bem o Estado de Minas Gerais.

Votamos favoravelmente à proposta de emenda à Constituição e ao projeto de lei

complementar que decide sobre a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Durante

esta semana e na semana passada, recebemos vários telefonemas de policiais, de

oficiais, pedindo o apoio, uma votação favorável a esta proposta de emenda à

Constituição e a este projeto de lei complementar. Hoje, esta Casa está de parabéns,

porque votou favoravelmente a essas matérias. Esta Casa aprovou o projeto de lei e

a proposta de emenda à Constituição, cumprindo nosso papel. Estamos encerrando

os trabalhos neste semestre, votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Minas

Gerais pode sentir orgulho desta Casa, pois aqui se debate e se vota favoravelmente
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ao povo de Minas Gerais. E votamos favoravelmente à Polícia Militar. Neste

semestre, ficamos muito satisfeitos com a aprovação, nesta Casa, da extensão da

licença-maternidade de 120 para 180 dias, um projeto de nossa iniciativa. Também

realizamos aqui audiência pública para convencer as nossas autoridades de que era

preciso dar à gestante, após o parto, seis meses de licença para que possa

amamentar e acompanhar o seu filho nesse período, contribuindo, assim, para melhor

formação psicológica da criança. Vimos esse projeto chegar nesta Casa, primeiro, por

meio do nosso projeto de lei, depois, pelo projeto de lei do governo. Sensibilizamos o

governo, que enviou a esta Casa projeto de lei que foi acoplado ao nosso.

Convencemos os Deputados quanto a sua necessidade, e o projeto foi aprovado

nesta Casa. Hoje as funcionárias públicas estaduais - serventes, professoras,

policiais civis e militares - têm essa garantia. Todas já estão tirando proveito dessa lei

com a licença-maternidade de 180 dias. Acredito que foi uma das leis mais

importantes aprovadas neste semestre, e fico feliz por ter iniciado tudo isso nesta

Casa. Hoje encerramos os nossos trabalhos com chave de ouro. Aprovamos o projeto

de lei complementar para a Polícia Militar e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Casa

está de parabéns; o Sr. Presidente está de parabéns. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, falo pouco nesta Casa, mas, neste

momento em que encerramos os nossos trabalhos para voltarmos daqui a 15 dias,

quero dizer que contribuí e colaborei com a aprovação de muitos projetos ao longo

deste mandato, principalmente nesses primeiros seis meses, para favorecer sempre a

sociedade. Uma das coisas que me faz vir a este Plenário e aqui permanecer é

quando realmente há projetos de importância social e quando percebemos que certa

área da sociedade está sofrendo ou sendo passada para trás. Mas ainda temos

muitas coisas para consertar. Na verdade, a sociedade é assim mesmo,

consertamos, consertamos, mas sempre fica faltando alguma coisa. Quero dizer que,

com muita satisfação, votei favoravelmente ao projeto em que os militares precisavam

ser reconhecidos e ter um alento a mais para desempenhar suas funções. Estive

conversando com diversos oficiais da Polícia Militar, recebi muitos telefonemas e

disse a todos que foi um grande prazer aprovar esse projeto. Sabemos que o

problema de segurança, no País e no nosso Estado, é um relaxo das autoridades
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governamentais, que valorizam certas áreas, mas deixam de valorizar a Polícia Civil e

a Polícia Militar. O trinômio saúde, segurança e educação é mencionado em todas as

eleições, mas parece que os governantes estão sempre deixando a desejar nessas

áreas. Quando é que as áreas de educação, segurança e saúde estarão a contento

do povo necessitado? Tenho presenciado cenas deploráveis de pessoas que

esperam cinco, seis, sete anos para conseguirem submeter-se a uma cirurgia. Estou

aqui hoje somente para dizer que votei favoravelmente aos policiais militares; votei

com prazer, porque merecem e precisam, assim como outras classes da nossa

sociedade. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Deputado

Sargento Rodrigues, demais Deputadas e Deputados desta Casa, votei

favoravelmente à LDO. Registro que a legislação federal - por isso, a legislação

estadual - prevê e garante transparência. O art. 39 da LDO estabelece que será

assegurado aos membros da Assembleia o acesso ao Siafi para fins de

acompanhamento e fiscalização orçamentária. Nosso Orçamento, Deputado Doutor

Viana, não é impositivo, mas indicativo. Devemos caminhar para que seja impositivo,

ou seja, a Casa vota, e os Executivos Federal, Estadual e Municipal cumprem o

Orçamento. Temos de chegar a esse ponto. Enquanto isso não acontece, devemos

acompanhar a execução orçamentária. Podemos votar, mas poderá não haver

execução orçamentária do máximo estabelecido pela lei. Como Vice-Presidente da

Comissão de Segurança Pública, reafirmamos a necessidade da prevenção,

Deputado Sargento Rodrigues. Para a construção de uma cultura da paz, os

profissionais de segurança devem ser valorizados, bem preparados. Houve grande

avanço hoje, quando a Casa votou projetos que garantem aos policiais militares que

têm curso superior o direito de serem valorizados pela Polícia Militar. Digo que é

direito, porque é a valorização da categoria. Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa.

desempenhou um papel importante, com o apoio não só do nosso bloco, mas

também da Comissão de Segurança Pública e de vários parlamentares desta Casa.

Devemos acompanhar muito de perto a execução orçamentária, para que haja

implantação de políticas públicas voltadas à educação, à saúde, à cultura, ao esporte

e, fundamentalmente, à assistência social, a fim de que crianças e jovens tenham
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garantia de educação de qualidade, assistência na família e na escola. Dessa forma

não seguirão o caminho da violência e das drogas, terão garantido o direito primeiro,

que é o direito à vida. Decorrentes desse direito, virão todos os outros, ou seja,

educação de qualidade, dignidade e cidadania. Faço apelo a todos os parlamentares

desta Casa para acompanharmos de perto a execução orçamentária. É importante

que não haja contingenciamento algum, barreira alguma para que os recursos, que

são escassos para as necessidades do povo mineiro, sejam aplicados em sua

totalidade. Sr. Presidente, quero deixar registrada outra questão. Não estou fugindo

do assunto porque, ao falarmos sobre segurança pública, sobre os profissionais

dessa área, não podemos nos esquecer das mulheres, que hoje estão tendo seus

direitos cassados, desrespeitados, como está ocorrendo agora. Infelizmente, mais

uma vez, um esportista famoso não respeitou sua companheira, uma mulher em sua

vida, e a levou, pelo que tudo indica, à morte. Registro que nós, mulheres, devemos

ficar unidas, para que nossos direitos sejam respeitados, para que as políticas

públicas que garantem esses direitos sejam verdadeiramente implementadas.

Obrigada.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não poderia ausentar-me deste

Plenário no último momento deste primeiro semestre. Tivemos uma manhã vitoriosa

para os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Quero

agradecer a presença dos policiais que aqui compareceram nas duas últimas

semanas, fazendo uma demonstração do exercício da cidadania. Presenciamos,

nesta Casa, um fato inédito, pois, hoje pela manhã, aqui estiveram cerca de 2 mil

policiais militares e Bombeiros. Eles ficaram no cafezinho, nas galerias, no “hall” de

entrada, ou seja, esta Casa foi visitada por um número jamais visto de policiais e

Bombeiros Militares. Eles aqui acompanharam a votação brilhante do Projeto de Lei

Complementar nº 61, que instituiu a exigência do bacharelado em direito, com

acompanhamento da OAB, para o ingresso no curso de formação de Oficiais, e a

exigência do curso superior para o quadro de praças da Polícia Militar. Quanto aos

Bombeiros, conversamos com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, que nos

disse estar preparando a Lei de Ensino, que será encaminhada a esta Casa assim
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que o recesso parlamentar terminar. Ele vai solicitar ao Governador que envie o

projeto a esta Casa. O Bombeiro fará também o curso de graduação superior dentro

da própria instituição, em que pese ao ingresso a exigência nível médio. Então

teremos também um ganho na formação acadêmica dos Bombeiros Militares de

Minas Gerais. Quero registrar a satisfação pela aprovação desse projeto e da

Proposta de Emenda à Constituição nº 59. Estivemos neste Plenário, nestas duas

últimas semanas, acompanhando a tramitação do projeto, nas comissões e em

Plenário, pedindo aos Deputados que viessem compor o quórum. Graças a Deus,

tivemos um final feliz, com a votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 59,

quando obtivemos 52 votos favoráveis. E gostaria de registrar, ainda, Sr. Presidente,

que nossas galerias estiveram lotadas de praças e Oficiais. Estiveram aqui, pela

primeira vez numa votação, na história deste Parlamento, do Soldado ao

Comandante da Polícia Militar. Eles estiveram aqui acompanhando a votação. É a

primeira vez que praças e Oficiais estiveram unidos aqui num único propósito. O

Comandante-Geral da instituição, Cel. Renato Vieira de Souza, esteve presente

desde o primeiro momento, acompanhando, ao lado dos praças e Oficiais, a votação

dessa matéria tão importante, que vai mudar, de forma brilhante, os rumos da

instituição Polícia Militar de Minas Gerais. A partir de 2011, para o ingresso na

instituição, deverá ser exigido o nível superior para os praças; e para o ingresso no

curso de Oficiais, o título de bacharel em direito, acompanhado com

acompanhamento da OAB. Portanto, deixo registrada minha alegria e satisfação por

ter participado, desde o primeiro momento, juntamente com nossas entidades de

classe, dessa votação. Estava também acompanhando a votação o Maj. Ronaldo,

Presidente da Associação dos Oficiais; o Subten. Luiz Gonzaga, Presidente da

Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares; e o Cb. Coelho, Presidente

do Centro Social dos Cabos e Soldados. Portanto, todas as entidades de classe da

Polícia Militar estavam presentes. Aqui estiveram o Comando e a tropa, numa

demonstração de união. Por isso tivemos uma alegria muito grande com o que

aprovamos aqui. Para encerrar, quero, de público, agradecer a todos os

parlamentares desta Casa que nos ajudaram, votando favoravelmente ao projeto. E

ainda convidar todos os policiais militares de Minas Gerais para a promulgação da
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Proposta de Emenda à Constituição nº 59, que será transformada amanhã, com a

assinatura da Mesa, na Emenda Constitucional nº 83. Obtivemos essa informação da

Secretaria-Geral da Mesa e, em nome do Presidente do Poder Legislativo, Deputado

Alberto Pinto Coelho, convidamos todos os policiais militares de Minas Gerais a

comparecerem ao Salão Nobre para a solenidade de promulgação da Emenda à

Constituição nº 83, que exige a formação em curso superior para o ingresso na

polícia e estabelece a carreira jurídica para os oficiais da Polícia Militar. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 59/2010

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 59/2010, apr esentada por 1/3 dos

membros da Assembleia Legislativa, tendo como primeiro signatário o Deputado

Mauri Torres, acrescenta os §§ 3° e 4° ao art. 142 da Constituição do Estado.

Aprovada no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno, vem agora a

proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à

matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art . 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 59/2010

Acrescenta os §§ 3° e 4° ao art. 142 da Constituiçã o do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – O art. 142 da Constituição do Estado fica  acrescido dos seguintes §§ 3° e
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4°:

“Art. 142 – (...)

§ 3° – Para o ingresso no Quadro de Oficiais da Pol ícia Militar – QO-PM – é exigido

o título de bacharel em Direito e a aprovação em concurso público de provas ou de

provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção do Estado de Minas Gerais.

§ 4° – O cargo de Oficial do Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM –, com

competência para o exercício da função de Juiz Militar e das atividades de polícia

judiciária militar, integra, para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado.”.

Art. 2° – O disposto no art. 1° não implica supress ão, alteração ou acréscimo das

competências constitucionalmente previstas para os órgãos de que trata o art. 136 da

Constituição do Estado.

Art. 3° – Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto

Abramo.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2010

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/7/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr. Evaristo José

Caixeta, ocorrido em 19/7/2010, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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